Zkušenosti trans a nebinárních osob
se zdravotnickými a psychologickými službami
Výsledky výzkumu realizovaného v rámci projektu SWITCH v roce 2020

Karel Pavlica a Viktor Heumann:
Zkušenosti trans a nebinárních osob se zdravotnickými
a psychologickými službami. Výsledky výzkumu
realizovaného v rámci projektu SWITCH v roce 2020.

Autor: karel Pavlica a kol.
Jazyková úprava: viktor Heumann
Grafická úprava a sazba: petri mališů
Tisk:
Rok vydání 2022
Vydání první

Tato publikace vznikla s finanční podporou nadace Dreilinden
V RÁMCI PROJEKTU EQUALITY WITHOUT BORDERS AND PROJEKTU SWITCH..
© Transparent, z.s., 2022

obsah
Předmluva

4

Úvodní slovo

5

O projektu SWITCH

6

Metodologické poznámky

7

Být trans nebo nebinární

12

Mapování zkušeností s tranzicí
Hormonální terapie

15

22

Rozhovor se sexuoložkou Petrou Vrzáčkovou o zkušenostech
z práce s trans a nebinárními lidmi
28
Míra spokojenosti s lékařskými službami

36

Rozhovor s Jiřím Procházkou o jeho zkušenostech s poskytováním
psychoterapie trans a nebinární klientele 50
Coming out a sociální podpora
Několik slov závěrem

Slovníček pojmů

57
80

81

Seznam trans podporujících organizací a služeb
Závěrečné slovo
Příloha I

88

Příloha II

90

87

85

Předmluva
Již podruhé dostáváme do rukou zprávu zevnitř trans a nebinární komunity týkající se zkušenosti se
zdravotnictvím a psychologickými službami. Autoři výzkumu předkládají cennou výpověď, která
nevznikala v institucionálním kontextu, kde se trans a nebinární lidé mohou cítit tlačeni*y do
stereotypní stylizace genderového sebevyjádření. Je snahou být vidět jako komunita, ale nechat se
slyšet a zahlédnout i na úrovni jednotlivců, jejichž hlasy mohou být v souladu, ale i v konfliktu mezi
sebou, jako se to děje v každém živém organismu; artikulují různé potřeby a apelují na rozšíření
pohledu za hranice normativního a unifikovaného přístupu.
Otevírá se tak před námi rozmanitá realita apelující i na diverzifikaci našich přístupů jako
zdravotnic*íků a jiných pracovnic*íků v oblasti duševního zdraví. Autoři spolu s respodenty*kami
zprostředkovávají představu o prostoru a přístupu, kde může duševní zdraví členek*ů komunity
získat místo pro rozvoj a růst. Respektující a bezpečný prostor pak není přitakávající, ale zvídavý;
není normativní, ale snese nejistotu na obou stranách. Setkání profesionálů*ek a jejich klientů*ek je
pak společným hledáním a objevováním, společným dočasným nevěděním a překvapováním, ve
kterém mohou být zdánlivé normativní jistoty otřeseny, abychom pak dospěly*i na společnou
autonomnější a stabilnější půdu pod nohama. Výpovědi ukazují na různé potřeby v procesu
tranzice, daleko za hranicemi medicínského přístupu, který je a měl by být pouze jednou
z informovaných voleb. Tím implicitně ukazují, že práce a změna je nejen na straně jednotlivce, ale
i jeho okolí a společnosti, což vyžaduje dlouhý a oboustranně trpělivý dialog. Text mimo jiné otevírá
otázku, zda odbornice*íci musí mít specifické vzdělání v přístupu k LGBTQ+ lidem, nebo jim stačí
otevřenost, prostá zvědavost a zdrženlivost v rychlých kategorických soudech (pro které k nám lidé
stejně nechodí). Stejně tak, jak se s tím setkáváme i u jiných klientek*ů, i zde mohou být
prekoncepty o každém genderovém vyjádření a jejich hranicích limitující pro všechny zúčastněné.
Výzkum ukazuje zkušenosti z každodenních setkání s profesionály*kamiz oblasti zdravotnictví,
psychoterapie i širšího kontextu duševního zdraví. Většinově jde o příjemný pohled, trend se
zlepšuje. Stále však vidíme bolestivá místa, ať už na systémové úrovni v dostupnosti péče a jejího
hrazení nebo na individuální rovině v četných nepochopeních, zraňujících poznámkách a despektu,
kterému není složité se při troše snahy na straně poskytovatelů*ek péče vyhnout. Samostatnou
kapitolou jsou pak neproduktivní dohady o tom, co existuje, a co ne; kým je pak člověk sedící
naproti takové*mu expertce*ovi? Člověkem, který potřebuje poučit a má se dozvědětže prožívá fázi
nebo že vůbec není…? Takový úvod spolupráce je spíše zásadní komplikací a obranou před reálným
setkáním dvou lidí, a znemožňuje objevování subjektivity člověka, který za námi přichází. Stejně tak
znesnadňuje příchozí*mu společné hledání vhodných cest pomoci i přechodné snášení zmiňované
nejistoty a nevědění. Na druhé straně výzkum vypovídá i o velmi povzbudivých okamžicích
mezilidských setkání, někdy i v překvapivých kontextech, které vedou k pozitivní spolupráci.
Těší mě, že komunita trans a nebinárních lidí
promlouvá, nechává se zaslechnout a není jen
pasivním uskupením, o kterém je vypovídáno.
Rovněž se zdá, že se formuje skupina
profesionálů*ek, která je připravená přicházející
slyšet. Může to být barvitý dialog, stejně jako
i následující stránky ukazují rozmanitou polyfonii
hlasů komunity.
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Tomáš Kufa,
klinický psycholog
31. 1. 2022

Úvodní slovo
Výzkum, jehož výsledky právě čtete, navazuje na výzkumné šetření z roku 2018 se zaměřením na
obavy a přání trans lidí. Několik otázek zůstalo stejných, aby bylo díky nim možné zmapovat změny
mezi lety 2018 a 2020.I když jde o poměrně krátký časový úsek, určité změny se v některých
oblastech, které zkoumaly stejné jevy, mezi lety 2018 a 2020 projevily. Jde například o větší počet
dotázaných respondentek*ů1, jež se identifikují jako nebinární. Zvýšil se o něco i počet těch, kdo
jsou nespokojeni s tím, jak je v naší republice řešen proces potvrzení genderu (tranzice). Ukáže se
ale až časem s novými průzkumy, zda to byla jen náhoda, nebo určitý trend.
Tentokrát nás ale více zajímaly zkušenosti trans a nebinárních lidí se zdravotnickými
a psychologickými či psychoterapeutickými službami. To jsou právě oblasti, kterým se lidé nemohou
vyhnout, když mají v úmyslu procházet procesem potvrzení svého genderu, tedy tranzicí. A kolikrát
využívají zdravotní nebo psychoterapeutické služby i mimo tento proces, ale své zakázky procházet
coming outem. Ačkoli obecně převažuje spokojenost s uvedenými odbornými službami a jejich
poskytovateli, v odpovědích na otevřené otázky se objevuje mnoho kritických komentářů a
špatných zkušeností.
Kromě výsledků výzkumu publikace obsahuje rozhovor se sexuoložkou Petrou Vrzáčkovou
a psychologem Jiřím Procházkou. Oba mají letité zkušenosti s prací s trans a nebinární klientelou
a poskytli nám tedy zajímavý vhled nejen do své práce, ale i do tématu obecně. Jiří Procházka nám
navíc poskytl i kazuistiku ze své psychoterapeutické praxe, kde popisuje průběh práce s trans
klientkou. Kazuistika je uvedena v příloze.
Považujeme za důležité toto téma a dávat slovo těm, kdo by si jinak své špatné zkušenosti a prožitá
traumata nechávali*y pro sebe. Nejde nám však o samoúčelnou kritiku, ale doufáme, že se na
základě sesbíraných výpovědí změní pro trans a nebinární klientelu v systému zdravotnických a
psychoterapeutických služeb něco k lepšímu.

Karel pavlica,
2. 2. 2022

1

Hvězdička, na rozdíl od lomítka, zahrnuje celé spektrum genderové identity.
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O projektu switch
Projekt SWITCH (Supporting Wellbeing and Integration of Transgender Victims in Care
Environments with Holistic Approach) byl financován Evropskou komisí v rámci programu Práva,
rovnost a občanství (REC-RDAP-GBV-AG-2019) a realizován ve spolupráci se šesti partnerskými
organizacemi ze tří zemí EU: Itálie (Perseo SpA Social, Paradigma a místní zdravotní správa Reggio
Emilia), ČR (Transparent z.s. a Národní ústav duševního zdraví) a Španělsko (Fundazio Parc Tauli a
Mirada Local Sl).
Hlavním cílem projektu je pomoci zajistit informovaný přístup k transgender a intersex lidem ze
strany poskytovatelů služeb v oblasti zdravotnictví na základě zlepšení kompetencí pomáhajících
profesí (psychologie, psychoterapie, psychiatrie atd.).
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Metodologické poznámky
Data byla sbírána během listopadu a prosince online formou prostřednictvím dotazníku o 32
otázkách zaměřených zejména na oblasti, jako je zkušenost se zdravotnickými službami, případné
zkušenosti s vlastní tranzicí, hormonální terapie, psychologické/psychoterapeutické služby a duševní
zdraví (well-being). V závěru dotazník obsahoval i sociodemografické otázky.
Výzvy k vyplnění byly publikovány na webových stránkách a sociálních sítích organizace Transparent
z.s. a spřátelených LGBTI+ organizací.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 223 osob, z toho nejčastěji trans muži (58 %), z jedné pětiny trans
ženy (20 %) a zhruba stejně bylo i nebinárních osob (19 %). Oproti výsledkům z roku 2018 (Obavy
a přání trans lidí) se snížil celkový počet dotázaných (396 osobv roce 2018), procento mužů zůstalo
prakticky stejné (57 % trans mužů v roce 2018), snížil se počet žen (29 % trans žen v roce 2018) a
zvýšil se počet osob, které se identifikovaly jako nebinární (13 % nebinárních osob v roce 2018).

Tabulka 1: Genderová identita dotázaných

Gender

Počet

%

Muž

130

58,3

Žena

45

20,2

Nebinární osoba

27

12,1

Muž, nebinární

11

4,9

Žena, nebinární

5

2,2

Trans osoba (blíže neuvedeno)

5

2,2

223

100,0

Celkem

Graf 1: Genderová identita dotázaných – 3 kategorie

Genderová identita respondentů*ek
Muži
Ženy
Nebinární osoby

58,30%
20,20%
19,30%
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Průměrný věk mužů i nebinárních osob byl kolem 21 let (21,1 u nebinárních osob a 21,9 u mužů),
u žen to bylo 29,6 let. Průměrný věk celého souboru byl 23,3 roky. V roce 2018 byl průměrný věk
souboru dotázaných 25,6 let.
Tabulka 2: Věk dotázaných dle jejich genderové identity

Gender

Průměr

Sm. odchylka

Nebinární osoby

21,1

4,90

Muži

21,9

6,05

Ženy

29,6

11,51

Celkem

23,3

7,96

Většina dotázaných uvedla, že pochází z České republiky (96 %), 7 uvedlo jako zemi původu
Slovensko (3 %) a tři uvedlo zemi původu jinou než tyto dvě. Nejčastějším důvodem uváděným pro
stěhování ze Slovenska do ČR byla práce a studium (shodně po třech odpovědích), dále pak rodina
(jedna odpověď), studium, práce i rodina (jedna odpověď) a jedna odpověď: „Byl jsem děcko, musel
jsem“.
Necelá polovina dotázaných žije ve městě nad sto tisíc obyvatel (48 %), ostatní uváděli*y poměrně
rovnoměrně bydliště v obci do dvou tisíc obyvatel (18 %), mezi dvěma tisíci a patnácti tisíci obyvateli
(17 %) a mezi patnácti tisíci a sto tisíci obyvateli (18 %).
Tabulka 3: Velikost bydliště respondentů*ek

Velikost bydliště

Počet

%

Do 2 000 obyvatel

40

17,9

2 001 – 15 000 obyvatel

37

16,6

15 001 – 100 000 obyvatel

39

17,5

Nad 100 000 obyvatel

107

48,0

Celkem

223

100,0
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Tabulka 4: Spokojenost s tím, jak je v ČR řešen proces tranzice

Míra (ne)spokojenosti

Počet

%

% 2018

Jsem rozhodně nespokojen*a

46

21,2

20,7

Jsem spíše nespokojen*a

75

34,6

29,0

Jsem spíše spokojen*a

76

35,0

38,4

Jsem rozhodně spokojen*a

20

9,2

11,9

Podobně jako v roce 2018 se jedna z otázek zaměřovala na obecnou (ne)spokojenost s tranzicí,
protože nás zajímalo, jestli od té doby nastala nějaká změna. Jak je pozorovat v grafu 3, procento
respondentů*ek nespokojených s tím, jak je v ČR řešen proces tranzice, se oproti stavu v roce 2018
zvýšilo o 6 %. Otázkou je, zda jde jen o nahodilý výkyv, nebo dlouhodobý trend, což lze zjistit
v rámci případného dalšího průzkumu.

„…procento respondentů*ek nespokojených s tím,
jak je v ČR řešen proces tranzice,
se oproti stavu v roce 2018 zvýšilo o 6 %.“

Graf 2: Spokojenost s tím, jak je v ČR řešen proces tranzice

Spokojenost s procesem tranzice
9%
21%

Jsem rozhodně nespokojen*a
Jsem spíše nespokojen*a
Jsem spíše spokojen*a

35%

Jsem rozhodně spokojen*a
35%
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Graf 3: Spokojenost s tím, jak je v ČR řešen proces tranzice – srovnání 2018 a 2020 (v %)

Srovnání spokojenosti v roce 2018 a 2020
9,2

Jsem rozhodně spokojen*a

11,9
35

Jsem spíše spokojen*a
Jsem spíše nespokojen*a

29

38,4

34,6

21,2
20,7

Jsem rozhodně nespokojen*a

rok 2020

rok 2018

Podobně jako v roce 2018, i v datech z roku 2020 vykazovaly nejmenší spokojenost nebinární osoby
(7 %) oproti ženám (52 %) a mužům (54 %). Rozdíl zde byl i statisticky významný (sig. chí-kvadrátu
= 0,000), jsou uvedeny v tabulce 5 níže.

Tabulka 5: Spokojenost s tím, jak je v ČR řešen proces tranzice, dle genderu

Nebinární
%
osoby
38
92,7

Muži

%

Ženy

%

Nespokojenost

59

46,5

21

47,7

Spokojenost

68

53,5

23

52,3

3

Celkem

127

100,0

44

100,0

41

10

Celkem

%

118

55,7

7,3

94

44,3

100,0

212

100,0

Zajímavá je i míra spokojenosti s tranzicí podle věkových kategorií (do 19 let, 20-24 let a 25 let a
více), v rámci které sice neplyne statisticky významný rozdíl (sig. chí-kvadrátu = 0,211), je však možné
pozorovat, že nejstarší skupina je s tranzicí nejspokojenější (52 %) a nejmladší skupina naopak
nejméně spokojená (38 %).

„…nejstarší skupina je s tranzicí nejspokojenější (52 %)
a nejmladší skupina naopak nejméně spokojená (38 %).“

Tabulka 6: Spokojenost s tím, jak je v ČR řešen proces tranzice, dle věkových kategorií

Do 19 let

%

20-24
let

%

25 a více
let

%

Celkem

%

Nespokojenost

49

62,0

40

58,0

32

47,8

121

56,3

Spokojenost

30

38,0

29

42,0

35

52,2

94

43,7

Celkem

79

100,0

69

100,0

67

100,0

215

100,0
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Být trans nebo nebinární
V rámci výzkumu nás mimo jiné zajímalo, zda skutečnost, že je člověk trans nebo nebinární,
nějakým způsobem ovlivňuje to, jak vnímá určité životní okolnosti. Zaměřili jsme se na celkem sedm
aspektů – možnost se svobodně realizovat, pocit úspěšnosti v životě, vztah k vlastnímu zdraví a tělu,
možnost kariérního růstu v zaměstnání a možnost si zaměstnání vybrat nebo vystudovat vybranou
školu. U každé položky byl výběr z následující škály: ano, ovlivnila negativně; ne, neovlivnila; ano,
ovlivnila negativně i pozitivně; ano, ovlivnila pozitivně; nedokážu posoudit.
Graf 4 znázorňuje odpovědi ve třech kategoriích – negativní ovlivnění, žádné ovlivnění nebo
kombinace negativního i pozitivního, a pozitivní ovlivnění (v %). Je patrné, že obecně převažuje
spíše negativní ovlivnění, z toho nejvíce dotázaných uvádělo, že jejich genderová identita měla
negativní vliv na vztah k vlastnímu tělu (47 %) a vztah k vlastnímu zdraví (33 %). Na druhou stranu
se nedá tvrdit, že by zkušenost s jinou než cisgender identitou automaticky přinesla zhoršení vztahu
k vlastnímu tělu. 16 % dotázaných dokonce uvedlo, že je tato zkušenost ve vztahu k tělu ovlivnila
pozitivně. Negativní vztah k vlastnímu tělu je samozřejmě třeba brát vážně a je to důležitý aspekt
trans zkušenosti, ale nikoli pro všechny trans a nebinární lidi.

„Negativní vztah k vlastnímu tělu je samozřejmě třeba brát vážně
a je to důležitý aspekt trans zkušenosti, ale nikoli pro všechny trans a nebinární lidi.“
Většina dále uvedla, že na možnost výběru školy nebo zaměstnání či možnost kariérního růstu
neměla jejich genderová identita vliv žádný, případně že šlo o kombinaci negativního a pozitivního
vlivu.
Graf 4: Jak byly ovlivněny aspekty života skutečností, že jste trans*?
Ovlivnila nějak skutečnost, že jste trans*, následující aspekty vašeho života?
Možnost vystudovat vybranou školu

Možnost vybrat si zaměstnání
Možnost kariérního růstu v zaměstnání

15,8
23,4

Pocit úspěšnosti v životě
Možnost se svobodně seberealizovat mimo školu nebo
práci

37,4

6,3
16

32,7

47,6

19,7

30,1

49,8

20,1

27,7

ovlivnila negativně i pozitivně nebo neovlivnila
12

5,8

74,2
46,6

Vztah k vlastnímu zdraví

2,6

70,8

19,5

Vztah k vlastnímu tělu

ano, ovlivnila negativně

81,6

47,9

24,4

ano, ovlivnila pozitivně

Vztah k vlastnímu tělu se lišil dle věku dotázaných, viz graf 5. Negativní vliv pociťují především lidé
mladší dvaceti let (86 %), naopak ze skupiny osob starších 24 let pociťuje negativní vliv genderové
identity na vztah k vlastnímu tělu 64 %.
Graf 5: Vztah k vlastnímu tělu vzhledem k věkovým kategoriím

Vztah k vlastnímu tělu vzhledem k věku

věk

25 a více let

63,6%

20 - 24 let

36,4%

69,8%

méně než 20 let

30,2%

86,4%

negativní vliv

13,6%

pozitivní vliv

Rozdíl podle věkových kategorií byl zjištěn i u vlivu genderové identity na vztah k vlastnímu zdraví.
Opět i zde negativní vliv pociťují do největší míry nejmladší respondenti*ky do dvaceti let věku
(80 %), u nejstarší kategorie nad 24 let převažuje pozitivní vliv (56 %), viz graf 6 níže.
Graf 6: Vztah k vlastnímu zdraví vzhledem k věkovým kategoriím

Vztah k vlastnímu zdraví vzhledem k věku

věk

25 a více let

20 - 24 let

44,4%

55,6%

56,8%

43,2%

méně než 20 let

79,5%

negativní vliv

13

pozitivní vliv

20,5%

Vzhledem k věku byl zjištěn i rozdíl ve vnímání pocitu úspěšnosti v životě, kde opět negativní vliv
genderové identity na pocit úspěšnosti v životě opět opět váděla nejčastěji nejmladší kategorie (74
%), naopak téměř dvě třetiny dotázaných nad 24 let věku uváděly pozitivní vliv genderové identity
na pocit úspěšnosti v životě (59,3 %).

Graf 7: Pocit úspěšnosti v životě vzhledem k věkovým kategoriím
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Mapování zkušeností s tranzicí
Následující část publikace se zabývá zkušenostmi respondentek*ů s gender potvrzujícím procesem
(gender affirmation2), jinak řečeno s tranzicí. Zkušenosti s tranzicí jsme zjišťovali na následující škále:
ano, před méně než pěti lety; ano, před více než pěti lety; ne, ale mám to v úmyslu; ne a ani nemám
v úmyslu.
Graf 8 ukazuje docházení na sexuologii, Real Life Test a hormonální terapii. S docházením na
sexuologii má zkušenost většina mužů (95 %), žen (89 %) i nebinárních osob (69 %), vůbec nemá
v úmyslu tam docházet 13 % nebinárních osob.
S Real Life Testem má opět zkušenost většina mužů (86 %), o něco méně žen (72 %) a větší
polovina z nebinárních dotázaných (56 %). Nemá v úmyslu jej absolvovat zhruba 2 % mužů, 9 %
žen a 25 % nebinárních osob.
Zkušenost s hormonální terapií uvedlo celkem 79 % mužů, 82 % žen a zhruba třetina nebinárních
dotázaných (36 %). Nemá o ni zájem jedno procento mužů a 36 % nebinárních osob.

2 'Gender

affirmation' refers to an interpersonal, interactive process whereby a person receives social
recognition and support for their gender identity and expression (Bockting, Knudson, & Goldberg,
2006; Melendez & Pinto, 2007; Nuttbrock, Bockting, et al., 2009).
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Graf 8: Zkušenosti s tranzicí – docházení na sexuologii, Real Life Test a hormonální terapie
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Chirurgickou úpravu hrudníku absolvovalo 44 % mužů, 14 % žen a pětina nebinárních osob (20 %).
V úmyslu absolvovat tuto operaci v budoucnu má 54 % mužů, 36 % žen a 60 % nebinárních osob.
Chirurgickou úpravou hlasivek prošlo 8 % žen a 22 % z nich uvedlo, že má zájem tuto operaci
absolvovat. Z nebinárních osob o tuto operaci nikdo zájem nemá, ani jí neprošel.
Pokud jde o metoidioplastiku, tedy úpravu klitorisu, tento zákrok absolvovala 4 % mužů a 36 % o ni
má zájem. Z nebinárních osob ji absolvovalo 3 % a další 3 % z nich to mají v úmyslu.
Graf 9: Zkušenosti s tranzicí – menší operativní zákroky
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Větší operace jako odebrání vaječníků či varlat absolvovalo zhruba 30 % mužů a 26 % žen, ale jen
9 % nebinárních osob, z toho většina před více než pěti lety (6 %). Dalších 55 % mužů a 60 % žen
má o tento zákrok zájem.
Hysterektomií prošlo 31 % respondentů mužů a 6 % nebinárních osob. Dalších 56 % mužů má
v úmyslu ji absolvovat, z nebinárních osob o ni ale 80 % zájem vůbec nemá.

Faloplastiku absolvovalo jen 5 % mužů, další třetina to má ještě v úmyslu (32 %). Z nebinárních osob
faloplastiku nebo vaginoplatiku absolvovala 3 %, a to před více než pěti lety, další 3 % o ni mají do
budoucna zájem, 94 % nebinárních osob ale uvedlo, že zákrok tohoto typu nemá v úmyslu
absolvovat.
Mezi ženami je možné pozorovat větší zájem o tuto operaci – 22 % respondentek uvedlo, že ji již
absolvovaly, dalších 70 % to má ještě v úmyslu, pouze 8 % o ní neuvažuje (viz graf 10).

„Hysterektomií prošlo 31 % respondentů mužů a 6 % nebinárních osob. Dalších 56 %
mužů má v úmyslu ji absolvovat, z nebinárních osob o ni ale 80 % zájem vůbec nemá.“

Metaoidioplastika Chirurgická úprava
(úprava klitorisu)
hlasivek
Chirurgická úprava hrudníku

Graf 9: Zkušenosti s tranzicí – menší operativní zákroky
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Odebrání vaječníků / odebrání varlat
(orchiektomie)

Graf 10: Zkušenosti s tranzicí – zásadní operativní zákroky
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Jméno na neutrální si změnila většina mužů (89 %) i žen (75 %) a necelá polovina nebinárních osob
(46 %). Dalších 9 % mužů, 18 % žen a 41 % nebinárních osob to má ještě v úmyslu.
Konečné jméno má 34 % mužů, 26 % žen a 22 % nebinárních osob. Většina mužů (62 %) a žen
(61 %) to má v úmyslu. Z nebinárních osob to plánuje 41 %, naopak 38 % o tom neuvažuje.

Graf 11: Zkušenosti s tranzicí – změna jména
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V každé kategorii je vždy určitý počet těch, kdo jež neplánují změnu jména
z neutrálního na konečné (viz graf 12). V případě mužů jde o zhruba 2 % respondentů, ženy měly
tento postoj v 7 % a nebinární osoby v 25 %.

Graf 12: Zkušenosti s tranzicí – změna jména na neutrální a konečné dle genderu
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Hormonální terapie
Zkušenosti s hormonální terapií uvedlo 149 respondentek a respondentů (67 %). Nejčastější délka
užívání hormonálních přípravků byla 1 rok (34 % zúčastněných). Průměrná délka užívání hormonů
byla 3 roky se směrodatnou odchylkou 2,8 roku, z toho u mužů to bylo 3,2 roku,
u nebinárních osob 3,1 roku a u žen 2,6 roku.

HORMONÁLNÍ PŘÍPRAVKY UVÁDĚNÉ TRANS MUŽI
Nejčastěji užívaným hormonálním prostředkem je v případě trans mužů Sustanon (87), na druhém
místě byl uváděn Understor (38) a na třetím Nebido (35 respondentů). V minimu případů byly
uváděny prostředky na bázi gelu (Androgel, Testim gel – 3 respondenti) nebo jiné přípravky
(Diphereline, pms-Testosterone a jiné – 7 respondentů).
Se Sustanonem panuje převládající spokojenost, nejčastější stížnosti zmiňují, že je těžší udržovat
stabilní hladinu (7 respondentů) , což způsobuje tak výkyvy nálad a dalšími symptomy, dále
nedostupnost v důsledku výpadků dodávek tohoto preparátu a rovněž cenu (v obou případech po
šesti respondentech). Dva respondenti si stěžovali, že se aplikuje příliš často, a dva na bolest
v místě vpichu.
Doplatky za Sustanon byly od 0 Kč (zdarma při aplikaci v sexuologické ordinaci nebo úhrada na
pojišťovnu) až po 250-300 Kč za balení, nejčastěji byl uváděn doplatek 180,- Kč za balení, přičemž
k aplikaci dochází jednou za tři týdny, což dělá zhruba 3000 Kč za rok.
Vybrané komentáře k Sustanonu:
„Jediná nevýhoda je, že z něj mám víc akné, projevilo se to spíš až teď poslední rok. Jinak ale hlas se
změnil v pohodě, ochlupení dorůstá správně (ještě doufám v hustější vousy :), menstruace se
zastavila.“
„Sustanon má nestabilní profil (časté intervaly injekcí a příliš vysoké hodnoty na začátku, příliš nízké
na konci), ale je výrazně levnější než Nebido, které obvykle zaručuje o něco stabilnější hladiny.
Sustanon měl také v minulosti často mnohaměsícové výpadky dodávky.“
„Momentálně si myslím, že mám nedostačující dávku, také mi vadí časté výpadky.“
„Poměrně spokojen, ale musí se opakovat každý měsíc, a to je někdy náročné. Rovněž není hrazen.“
„Sustanon je celkem ok, ale začíná mě to stresovat.“
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Na Undestoru obvykle lidem vadí, že se po něm nedostavují žádné, nebo velmi malé změny
(4 respondenti), jednomu respondentovi pak po něm bylo špatně. Uváděný doplatek za Understor
se pohyboval od 100 do 180 Kč, nejčastěji bylo uváděno 150 Kč.
Nebido – obvykle je uváděna spokojenost zejména se stabilnější hladinou testosteronu, jeho cena je
však vysoká, proto je upřednostňován levnější preparát, většinou Sustanonu. Někteří naopak
hodnotí lépe Sustanon oproti Nebidu. Za Nebido byly uváděny doplatky od 1 000 do necelých 3
000 Kč, v průměru cca 1 800 Kč za balení, které se aplikuje obvykle jednou za 3 měsíce, což je 7 200
za rok.
Vybrané komentáře k Nebidu:
„Nebido – kvůli velmi nízké hladině jsem se vrátil k Sustanonu a snížil interval mezi jednotlivými
dávkami.“
„Na konci intervalu Nebida jsem měl pocit bezhormonálnosti, návaly horka a jiné nepříjemné pocity.
Na endokrinologii přesto vyšly testy hladin dobře, přešel jsem proto na denní braní prášků Undestor.“
„Nebido mi nevyhovovalo. Rok a čtvrt už ale nic neužívám. Neměl jsem potřebu.“

Z dalších preparátů byl uveden blokátor hormonů Diphereline – jednomu respondentovi po něm
bylo špatně. Další uvedl následující: „Diphereline (blokátor) který beru od začátku tranzice – zjistil
jsem od ostatních trans kluků, že někteří ho nebrali nikdy a už vůbec ne zároveň se Sustanonem,
takže mám smíšené pocity a chystám se ho přestat aplikovat.“
Rovněž byly ve třech případech zmíněny přípravky ve formě gelu. Dva ze tří respondentů, kteří
přípravek uvedli, k němu napsali následující:
„Androgel – testosteron ve formě gelu, jsem velmi spokojen. Platím do 5 000 Kč a jakákoli další částka
je doplácena pojišťovnou. To je 5 000 Kč ročně, což činí zhruba 400 Kč na jedno balení.“
„Testim gel – u něj jsem měl problémy, funguje jen pár hodin a jste pak jak na houpačce s psychikou.“

Důvody přechodu na jiný preparát, pokud k němu došlo:
• Kvůli výpadkům v dodávce původního přípravku (v devíti případech);
• Z důvodu nižší ceny (v šesti případech);

• Ze zdravotních důvodů (v šesti případech);
• Ano, ale „pouze jednorázově z důvodu výpadku původního preparátu, nyní opět užívám ten,
který mi vyhovuje“;
• „Nižší cena a doporučení chiropraktika na testosteron z vícero látek, pro lepší využití ve svalech –
změnu k lepšímu jsem ale nepozoroval.“
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HORMONÁLNÍ PŘÍPRAVKY UVÁDĚNÉ TRANS ŽENAMI
Trans ženy nejčastěji uváděly užívání přípravků Estrofem a Androcur (28 případů), v deseti
případech byl uveden Neofollin a ve třech případech Estrimax. Ve dvou případech byly uvedeny
přípravky Oestrogel, Gynprodyl a Utrogestan, po jednom pak následující přípravky: Adadut, Cysaxal,
Diphereline, Lenzetto, Medocriptine, Provera a blokátor testosteronu.

Pokud jde o doplatky u nejčastěji zmiňovaných preparátů, u Androcuru bylo uváděno jak plné
hrazení pojišťovnou, tak doplatek až 200 Kč, přičemž nejčastěji to byla částka kolem 60 Kč za balení.
U Estrofemu byl uváděn doplatek mezi 100 a 120 Kč a u Neofollinu 60-150 Kč.
Komentáře k hormonální terapii u trans žen:
„Andocur a Estrofem – jsem v šoku, jak úžasné účinky to má, vůbec jsem nečekala, že to bude tak
super.“
„Androcur – beru 1/4 než mi původně chtěla předepsat sexuoložka a hladiny mám ok. Pozitivem je,
že mi sexuoložka umožnila si HRT do velké míry nastavit sama, a jsem spokojená.“

„Androcur (kvůli extrémnímu množství testosteronu 150 mg) a Estrofem 2x2 mg denně… HRT funkční
cca na 20 %.“
„Androcur 100 a Estrofem 2mg – zdá se mi, že nezabírají dostatečně.“
„Androcur 100mg – 1-0-0 a jen jsem po něm agresivní, Estrofem 2mg 1-0-1, ale chci neofolin… Jen
moje gynekoložka je p...“
„Androcur – poněkud silné účinky.“
„Estrofem – nevyhovuje mi.“

„Estrofem a Androcur, jsem spokojená, ale ještě se nové sexuoložky zeptám, na jiné možnosti a jejich
výhody a nevýhody.“
„Estrofem a Androcur, který už nemíním brát.“
„Estrofem, Androcur, Gynprodyl – v rámci tělesných změn spokojená, ze zdravotního hlediska méně,
způsobily mi nádorové onemocnění.“
„Neofollin – spokojena, Androcur – nespokojena.“
„Utrogestan super, Estrofem sračka, Androcur totální sračka.“
„Gynekoložka mě odmítala léčit, jelikož s trans lidmi neměla zkušenosti.“
„Injekce by byly mnohem lepší.“
„Jsem spokojena s dostupností, ne tolik s cenou.“
„Nejsem nespokojená, ale cítím se od doktora nedostatečně informovaná o tom, jaké jsou možnosti.“
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Důvody přechodu na jiný preparát, pokud k němu došlo:
• Kvůli výpadkům v dodávce původního přípravku (v šesti případech);
• Kvůli účinnosti;
• Ze zdravotních důvodů;
• „Původně mi byl předepsaný Estrofem jako náhrada Neofollinu z důvodu jeho nedostupnosti, ale
vzhledem ke složitosti aplikace a stejnému účinku jsem po dvou měsících užívání Neofollinu
přešla zpět na Estrofem.“
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ZDROJ HORMONÁLNÍCH PREPARÁTŮ
Nejčastěji uváděným zdrojem hormonálních preparátů je sexuologické pracoviště, a to jak v případě
žen (70 %), tak mužů (71 %). U mužů následuje endokrinologické pracoviště (14 %), u žen pak
gynekologie (17 %). V ojedinělých případech si preparáty respondenti*ky shánějí přes jiného člověka,
přes internet, nebo v jednom případě si je občas píše respondent sám. Podrobnosti jsou uvedeny
v grafu 13.
Graf 13: Zdroj hormonálních preparátů dle genderu
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HODNOCENÍ ÚČINKU HORMONÁLNÍ TERAPIE

Graf 13: Spokojenost s účinkem a dostupností hormonů dle genderu
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Dostupnost hormonů v lékárnách

Rozhovor se sexuoložkou Petrou Vrzáčkovou
o zkušenostech z práce
s trans a nebinárními lidmi
Sexuoložka a gynekoložka MUDr. Petra
Vrzáčková působí mimo jiné na TH klinice, kde
poskytuje služby i trans a nebinární klientele.
S Dr. Vrzáčkovou jsme si povídali*y mimo jiné
o tom, co ji převedlo k zájmu o sexuologii, jak
vnímá specifika práce s trans a nebinármími
lidmi, co je pro ni při poskytování svých služeb
důležité, na co ve své práci naráží, ale také o
rodičích trans dětí nebo o tom, co se v péči o
trans
a nebinární lidi a obecně ve společnosti
v průběhu let změnilo.

Petra vrzáčková,
sexuoložka

Mohla byste na úvod krátce představit své profesní zaměření?
Pracuji jako sexuoložka a terapeutka, původem jsem gynekoložka a mým hlavním profesním
zájmem je práce s LGBT lidmi. Pracuji ale také například s lidmi, co řeší problémy ve vztazích,
ženami, které mají problémy třeba po nádorových onemocněních v souvislosti se sexualitou, nebo
s muži, kteří mají problémy se svými sexuálními funkcemi. A v neposlední řadě se věnuji lidem
s různými parafiliemi, ať už v projektu Parafilik nebo přímo na TH klinice. Pracuji individuálně
s klienty, s páry i s rodinami a vedu na TH klinice skupinu pro trans a nebinární lidi.
Jaké máte jako psychoterapeutka zaměření?
Psychoterapeutický výcvik mám psychodynamický, pracuji tedy hlavně v rámci psychodynamické
psychoterapie, plus jsem si dodělávala výcvik v párové a rodinné terapii, která je zaměřená spíše
analyticky. Ne se všemi klienty pracuji terapeuticky, s některými jenom medicínsky, podle toho, s čím
kdo přijde, co potřebuje, jestli má všechno jasné, rozhodnuté a potřebuje jen doktora, co mu
pomůže projít cestu tranzice. Když to není klient z LGBT komunity a má nějaký jiný problém, tak to
řešíme primárně medicínsky. Dost často se ale stane, že přijde s jasnou zakázkou, chci to tak a tak,
postupně se však v rámci rozhovoru dostaneme k tomu, že si o tom chce ještě víc popovídat,
že tomu chce věnovat víc času. Vidím svoji výhodu v tom, že na to čas mám, že si ho pro klienta
můžu udělat tolik, kolik potřebuje. A když času nemám dostatek, protože klientů mám hodně, tak se
snažím spolupracovat s psychoterapeuty, kteří na ně dostatek času mají, protože si myslím že to je
důležitá část celého procesu.
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Co Vás přivedlo právě k sexuologii a psychoterapii?
Původně jsem začínala jako gynekolog porodník a v rámci postgraduálního studia jsme se domluvili
s mým šéfem, profesorem Cibulou, že bych se chtěla věnovat sexualitě žen, a protože on byl
onkogynekolog, tak jsme se spojili ještě s Petrem Weissem a domluvili se, že téma sexuality žen po
onkologických onemocněních je důležité a nikdo se mu moc nevěnuje. A protože Petr Weiss se
svého času věnoval a vlastně dodnes jsou gró jeho práce trans lidi, měla jsem možnost se této
problematice začít věnovat. A pak už to šlo samo, protože práce s trans
a nebinárními lidmi je strašně fajn. A je to určitě téma, kterému se dá věnovat dlouhodobě a které je
zajímavé, klienti přicházejí motivovaní. Není to o tom: „dejte mi prášek a vylečte mě,“ ale chtějí se
sebou něco dělat. Je to velmi podobné porodnictví v tom ohledu, že člověk vidí výsledky velmi
rychle, což mě baví.

„A pak už to šlo samo, protože práce s trans a nebinárními lidmi je strašně fajn. A je to
určitě téma, kterému se dá věnovat dlouhodobě a které je zajímavé, klienti přicházejí
motivovaní.“
Liší se nějak práce s trans a nebinární klientelou od práce s jinou cílovou skupinou? Má práce s nimi
nějaká specifika?
Ta práce mě naučila, že musím být opravdu opatrná, nespěchat, velmi jemně si získávat informace,
jak chce být daný člověk oslovovaný, v jakém rodě, jakým jménem. Musíte si na to zvyknout,
protože na medicíně s vámi takové věci nikdo neprobírá. Ale vlastně se mi to pak osvědčilo i u netrans lidí, že ve chvíli, kdy zaujmu opatrný a pomalý postoj, kdy náš vztah stavíme od počátku na
důvěře a vzájemném respektu, tak jde práce pak moc hezky. V tomto ohledu je to tedy trošku jiné,
ale za roky praxe mi nepřijde, že by to bylo nějak moc specifické.
Navíc za mnou lidé přicházejí primárně s tím, že chtějí pomoct s tranzicí nebo s nějakou částí
tranzice, ale pak se často dostáváme k úplně jiným problémům nesouvisejícím s genderem. Typicky
se dostáváme do sexuálních témat, protože to řeší jak trans, tak ne-trans lidi, nebo se dostáváme
i k problémům v rámci vztahů v rodině nebo jiným zdravotním obtížím, protože tak jak běžná
populace má potíže třeba s depresivním laděním, s anorexií, s úzkostmi, tak to má samozřejmě
i trans a nebinární klientela, takže tomu se pak věnujeme šířeji. A tím, že spolu máme od počátku
vztah, kdy oni vědí, že si vše můžeme říct otevřeně, tak se docela často dostáváme do tématiky,
která zdánlivě nepatří na sexuologii.

„Ta práce mě naučila, že musím být opravdu opatrná, nespěchat, velmi jemně si získávat
informace, jak chce být daný člověk oslovovaný, v jakém rodě, jakým jménem. Musíte si
na to zvyknout, protože na medicíně s vámi takové věci nikdo neprobírá.“
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Narážíte ve své práci na nějaké překážky, ať už ze strany klientů a klientek nebo ze strany jiných
terapeutů a terapeutek, systému, společnosti nebo kohokoli dalšího?
Ze strany klientů a klientek si jasně nastavujeme pravidla základního mezilidského kontaktu. Tedy
když klient nemůže přijít, musí se včas omluvit, protože ve chvíli, kdy je u mě čekací doba rok, tak si
nemůžu dovolit dvě hodiny sedět a pít kafe. To je jedno základní pravidlo, na kterém si dost stojím.
Přistupuji k setkáním s klienty s maximální zodpovědností, a to totéž chci i od nich. Ale to neplatí jen
pro trans klientelu, to platí pro všechny.
Stran systému se samozřejmě pohybuji v rámci toho, co u nás lze legálně dělat, nedělám nic, co by
bylo přes čáru. To znamená, že když ke mně přijde klient a řekne: „Doktorko, chci, abyste mi
napsala hormony,“ vidíme se poprvé v životě, nikdy u nikoho nebyl, nikdy se u nikoho neléčil, tak
mu je prostě nemůžu napsat, protože ta pravidla jsou nějak daná. To samé, když někdo začne brát
hormonální léčbu a řekne, že chce jít ke komisi po půl roce, že už je připravený, tak vím, že to
legálně nejde a nepodpořím ho, protože nechci, aby se mi to jednou vymstilo, že potom budu
vláčená po soudech a budu mít ze své lékařské praxe zbytečný stres místo příjemné práce.
Samozřejmě, že stran institucí řešíme nepříjemné věci typu: mám klienta, který se mi rapidně zhorší,
má úvahy o sebevraždě, chce se nechat hospitalizovat, a hledáme, kde se může dát hospitalizovat v
rámci psychiatrie tak, aby s ním bylo zacházeno s respektem, aby respektovali, že je trans muž, trans
žena a tak podobně. Takové věci nejsou příjemné a není mi z nich dobře, ale snažím se klienty
podpořit, aby opravdu hledali, hledáme často s nimi, snažíme se získat spolupracující psychiatry.
Stran terapeutů se snažím maximálně vybírat. Když už někoho doporučím, tak s tím, že je transfriendly, a tudíž se tam člověk nemusí bát jít. Z mojí zkušenosti dost lidí přijde s tím: „Hele, měl jsem
terapeuta, ale od začátku mi řekl: jseš prostě papírově holka, tak ti budu říkat holčičím jménem
a nebudu se s tebou o tom bavit.“ To je pak terapie samozřejmě o ničem. Ale věřím, že se to bude
zlepšovat, že ta otevřenost bude, že terapeuti, psychiatři budou dostávat informace, a tím pádem
už to pro ně nebude tak strašně striktní jako doteď. Ale ještě pořád to tak bohužel je.

„Stran terapeutů se snažím maximálně vybírat. Když už někoho doporučím, tak s tím,
že je trans-friendly, a tudíž se tam člověk nemusí bát jít.“

A stran legislativy mi samozřejmě úplně nedělá radost, když dnes a denně řeším s klienty, že
nechtějí podstupovat sterilizaci a proč ji musejí podstupovat, proč musejí před komisi, to jsou věci,
které mě hrozně mrzí, protože si myslím, že to není potřeba. Na druhou stranu žijeme v zemi, kde
to takhle zatím legislativně je, a moc s tím nenaděláme. Ale doufám, že se to zlepší. Rozhodně
přibývají klienti, kteří si uvědomují, že je pro ně důležité, aby operativa byla opravdu kvalitní, když už
se pro ni rozhodnou. Takže jdou do zahraničí a nečekají tady dva tři roky na operaci, u které se jim
výsledek ani moc nelíbí. Už si spíš spočítají, že je pro ně lepší půjčit si peníze, ale že tuhle operaci
prostě chtějí mít na místě, kde se to dělá opravdu dobře, kvalitně a s výsledky, které si oni přejí.
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A co třeba odborná sexuologická veřejnost?
Já osobně vím o sexuolozích, kteří jsou fajn, se kterými ráda spolupracuji a kteří jsou otevření. A pak
jsou lidi, kteří to tak nemají. Myslím si, že pro klienty je důležité vědět, že nemusí jít někam jen proto,
aby někam šli, ale že si můžou vybrat. I když nám čekací doby můžou připadat šílené, v porovnání
s jinými zeměmi jsme na tom pořád ještě dobře. Na druhou stranu je tu možnost ještě před
sexuologií, na kterou se čeká půl roku nebo rok, začít chodit do podpůrných skupin třeba do
Transparentu nebo jinam, je možnost o těch věcech začít mluvit na terapii a mít je už
předpřipravené, aby do tranzice jako takové pak mohl člověk dobře vklouznout.
Zádrhel vidím v tom, že ve chvíli, kdy je člověk připravený na hormonální léčbu a má na ni čekat
třeba rok, je tam obrovské riziko, že si ji pak obstará sám po internetu, kde vůbec nemá jistotu, co
bere, nemá žádné laboratorní kontroly. Z toho mám já osobně obrovský strach, takže bych si moc
přála, aby se to změnilo. Aby třeba péče o trans a nebinární lidi nebyla jen v rukou sexuologů, ale
i jiných odborností, protože sexuologů je v naší zemi pořád velký nedostatek. A i řada klientů by
možná uvítala, kdyby se tato témata neřešila na sexuologii, možná by je řešili radši na psychiatrii,
možná na endokrinologii, ale to je zase otázka, jak si to mezi sebou rozdělí odborné společnosti,
kdo bude ochotný a vstřícný.

„Zádrhel vidím v tom, že ve chvíli, kdy je člověk připravený na hormonální léčbu a má na
ni čekat třeba rok, je tam obrovské riziko, že si ji pak obstará sám po internetu, kde
vůbec nemá jistotu, co bere, nemá žádné laboratorní kontroly.“
Máte nějaké vlastní obavy při práci s trans a nebinární klientelou? Pokud ano, jak se s nimi
vypořádáváte?

Jsem vždycky ráda, když s klientem máme opravdu dobrý vztah, když si můžeme věci říct tak, jak
jsou, a klient nemá nerealistická očekávání, protože tam mám obavu z toho, že potom přijde
na přetřes: „No, ale já jsem si to představovala jinak a tohle nefunguje, mám komplikace, mám jizvy,
hojilo se mi to půl roku, a to je problém.“ Mám ráda, když si spolu dobře proberemespolu, aby
nedošlo k situaci, kdy toho člověk lituje, je z toho frustrovaný a je ještě ve větší depresi než na
začátku. Z toho mám obavu. Snažím se vždycky podpořit, aby to člověk dobře zvážil a aby, pokud
tam jsou přidružené obtíže typu konflikty ve vztahu, konflikty v rodině, nevyřešené úzkosti, sociální
fobie, deprese, se řešily současně.
Když člověk podstupuje tranzici, řada jeho psychických obtíží se často zlepší, ale nedá se očekávat,
že jakmile půjdu do tranzice, bude všechno najednou super, všechno najednou začne fungovat.
Snažím se, aby to klient viděl a chtěl s tím sám něco dělat. Jenom tím, že budu podstupovat tranzici,
tak můj život nebude šťastný. Beru to jako velmi závaznou, podstatnou věc, aby člověk mohl být
v pravdě sám se sebou a žít tak, jak se uvnitř cítí. To je podle mě základní a velmi důležité, ale
můžou se objevit jiné přidružené obtíže, které je potřeba řešit paralelně.
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Napadá Vás ještě něco, co je důležité při práci s transgender a nebinární klientelou, co je třeba mít na
paměti?
Když přijdou mladí klienti, tak se rodiče často podivují, jak jejich dítěti můžu věřit. „Paní doktorko, vy
ho vidíte poprvé a věříte mu, co vám tady vypráví?“ Prostě já svým klientům věřím, nemám důvod
jim nevěřit, když už přijdou a přijdou s takovým těžkým tématem, tak nemám důvod si myslet, že
jde o nějakou náhlou pohnutku mysli nebo pubertální vzdor. To bych si přála, aby se změnilo.

„…já svým klientům věřím, nemám důvod jim nevěřit, když už přijdou a přijdou
s takovým těžkým tématem, tak nemám důvod si myslet, že jde o nějakou náhlou
pohnutku mysli nebo pubertální vzdor.“
A pak bych si moc přála, aby se zvýšilo povědomí v odborné společnosti o tom, že genderová
dysforie existuje a že to není jenom následek traumatu z dětství a sexuálního zneužití a tak
podobně. Že ti lidé se takhle narodí a nevyberou si to, a tudíž by měli být adekvátně léčeni. To
znamená ne dlouhými hospitalizacemi s hromadou antidepresiv a antipsychotik, a ne tak, že první
záchyt je až po pokusu o sebevraždu. Což bývá bohužel opravdu hodně časté.

„A pak bych si moc přála, aby se zvýšilo povědomí v odborné společnosti o tom,
že genderová dysforie existuje a že to není jenom následek traumatu z dětství
a sexuálního zneužití a tak podobně.“
Myslím si, že by se určitě mělo o tomto tématu mnohem víc mluvit ve škole, ale ne v osmé, deváté
třídě, ale na prvním stupni nebo už ve školce, kde se děti učí: „Tohle je holka a tohle je kluk,“ tak ale
taky říct, že to takhle nemusí být, protože řada transgender lidí to ví už daleko dřív než ve škole.
Někdo už ve školce, pak si připadají divně, připadají si nepatřičně, připadají si, že nikam nezapadají,
a táhne se to s nimi pak strašně dlouho. Moc bych si přála, aby se tohle změnilo. V rámci sexuální
výchovy, v rámci vzdělávání, v rámci otevřenosti nejen odborné veřejnosti, ale i té širší. Zároveň když
ta odborná bude více sjednocená, tak i ta širší veřejnost to pak snáz pochopí.

„Myslím si, že by se určitě mělo o tomto tématu mnohem víc mluvit ve škole,
ale ne v osmé, deváté třídě, ale na prvním stupni nebo už ve školce…“
U nás pořád spousta profesionálů neakceptuje fakt, že tato situace může u člověka nastat. A pak
přijde laik, rodič, že jeho dítě se cítí trans nebo nebinární, a teď si zjistí, že jedna část profesionálů
říká: „Jo, jasně, tohle existuje, léčí se to, jsou na to tady guideliny, můžeme tomu člověku pomoct,“
a pak je druhá část profíků, kteří řeknou: „Ne, tak to prostě není, to neexistuje, to takhle nefunguje,
a je potřeba udělat všechno pro to, abychom řekli, že je to něco jiného, než co říká to dítě.“ Potom
jsou tady velmi emotivní knížky typu Odvrácená strana transgenderu – když si tohle přečte rodič
dítěte, které se cítí být trans, tak svoje dítě jen tak nepodpoří. Chybí nová literatura a jsem moc ráda,
že Transparent dělá všechny možné výzkumy, knížečky, doporučení, booklety pro profesionály, pro
školy, pro rodiče.
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Byla bych hrozně ráda, kdybychom tady měli novou ucelenou knížku, která by třeba byla dobrá
i pro studenty. Pro studenty psychologie, pro studenty medicíny, aby ty informace byly aktuální,
dobře ozdrojované, a tudíž aby lidi, co k tomu přistupují více vědecky, tak aby věděli, že to není
jenom „nějaký aktivismus“, ale že to je skutečně věc, která se řeší a řeší se celosvětově. Každá země
k tomu má trochu jiný přístup, ale já pevně doufám, že my půjdeme spíše přístupem zemí na západ
od nás, ať už to bude Německo, Holandsko, Dánsko, a ne cestou zemí na východ.
Když jste zmínila rodiče, jak třeba řešíte situaci, když přijde nezletilé dítě a rodiče jsou proti tranzici?
Řekla bych, že jsou tři skupiny rodičů: první skupina je ta, se kterou se pracuje samozřejmě nejlépe.
Maminka nebo tatínek nebo babička se mi ozvou a objednají svoje vnouče nebo dítě, že mají
problém a že ho potřebují řešit. A jsou nesmírně podpůrní, vstřícní, zajímají se, přijdou s tím dítětem,
snaží se mu to ulehčit v rámci coming outu v rodině, ve škole a hledají cesty. Řeknou mi: „Já hlavně
chci, aby to dítě bylo spokojené, to je můj cíl,“ a tím pádem si velmi dobře rozumíme, protože moje
terapie je přesně o tom, že chci, aby klient byl spokojený.
Pak je druhá skupina rodičů, kteří řeknou: „Hele ošetřete mi ho, já chci vědět, že to je něco jiného.“
A když pak řeknu, že to nemusí být nic jiného, že to skutečně může být genderová dysforie, tak
koukají nejdřív velmi negativně nebo nevěřícně nebo nedůvěřivě, ale postupně ty informace chtějí
vstřebávat, chtějí se zajímat. Zase jim jde o to, aby dítě bylo spokojené: „Pojďme se o tom bavit, chci
informace, bojím se toho, ale pomalu a jistě do toho jdu.“ To si myslím, že je nakonec taky dobrá
cesta. Ze začátku do toho jdou sice s nedůvěrou a je to pro ně šok a já to úplně chápu, pro mě by
to byl taky šok, kdyby moje dítě přišlo s tím, že se cítí tak a tak, ale zaujmou k tomu nakonec
konstruktivní přístup.
A pak je třetí skupina rodičů, kteří buď vůbec nepřijdou, takže to dítě přijde samo, nebo přijdou
a jsou velmi agresivní a negativní a řeknou, že nic takového podstupovat nebudou a že dětem
vymýváme mozky a Facebook jim vymývá mozky a YouTube jim vymývá mozky a že to je jenom
pubertální vzdor. Tam jde opravdu o sílu toho dítěte, jestli to ustojí, protože jsou děti a není jich
málo, které to opravdu ustojí a řeknou: „Hele, doktorko, já přijdu v osmnácti, a pak se budeme bavit
sami ve dvou.“ A potom opravdu přijdou. Ale pak jsou děti, které to neustojí a úplně zbytečně se
řežou, úplně zbytečně končí na psychiatrických klinikách, a to mi přijde jako strašně velká škoda.
Ale musím říct, že dvě třetiny rodičů jsou víceméně rovnou od začátku nebo v průběhu vstřícné.
Snažím se dětem říkat: „Hele, když bude chtít přijít máma a táta, ať přijdou, zkusíme to společně
probrat, zkusíme se tomu pověnovat.“ Jsou případy rodičů, kteří jsou ze začátku nedůvěřiví, ale pak
pochopí, že to není nic proti jejich dítěti, ale pro to dítě. Většina z nich má obrovský strach. Strach,
že něco zanedbají, strach, že povolí něco, z čeho dítě pak bude nešťastné, strach, že dítě nebude
moct mít vlastní děti, že i oni přijdou o možnost mít vnoučata, strach že si jejich dítě nenajde
sexuálního partnera. A tento strach se pak projevuje tak, že buď vůbec nepřijdou, nebo že jsou
agresivní.
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Jaká je šance, že rodiče, kteří to zpočátku nepřijímají nebo mají výhrady, to nakonec časem přijmou
nebo to budou aspoň jakž takž akceptovat?
Přesná čísla nemám, ale řekla bych, že je to celkově tak asi půlka.
Takže šance často je…

Určitě ano a já z toho mám radost. Nejsou pro mě ta setkání často příjemná, není to pohoda,
protože ze začátku se opravdu cítím pranýřovaná a souzená a tak, ale když to člověk ustojí a ten
rodič jenom trošku chce, tak je to hrozně fajn. Měla jsem i rodiče, co přišli přímo na trans skupinu,
aby poznali i jiné trans lidi. A pak se to většinou daří. Jakmile začnou věřit tomu, že to není vzdor
nebo něco jiného, tak často doma začne být větší pohoda a funguje to. Ale musí přijít. Když
nepřijdou a budou negativisticky založení, tak potom jejich dítě, zvlášť když přijde třeba ve čtrnácti
nebo v patnácti, má před sebou čtyři, pět let, kdy vlastně nemůže nic. A často i po tom osmnáctém
roku věku se stává, že přijdou rodiče a řeknou: „Ještě studuješ, takže nic, dokud tě budeme živit,
dokud tady budeš bydlet, dokud budeš studovat, tak se budeš chovat tak a tak.”
Máte pocit, že za tu dobu, co se tomu věnujete, se něco změnilo, nebo že existuje nějaký trend, který
jste ve společnosti vypozorovala?
To, co se za těch osm let změnilo a za co jsem ráda, je, že se trans a nebinární lidi přestávají
pasovat do takových těch úzkých škatulek. Že nepřijdou s tím: „Jsem trans, takže musím projít to, to,
to a to, protože mě jinak nevezmete,“ nebo: „Jinak mě nepustíte ke komisi,“ ale že přijde člověk
a řekne mi, že chce jenom změnit jméno nebo jenom malé dávky testosteronu nebo jenom
mamoplastiku.
Můžu terapii šít každému na míru, což mě moc baví. Zaprvé to není nuda a zadruhé vidím, že lidé
opravdu přemýšlí nad tím, co chtějí nebo co opravdu musí být. Mám klienty, kteří řeknou: „Já nechci
pochvu, já chci jenom udělat plastiku vulvy,“ nebo: „Vůbec nechci hormonální léčbu, chci jenom
mamoplastiku.“ Přijde mi skvělé, že se netlačí do něčeho, co vnitřně necítí. Ale zároveň ve chvíli, kdy
je mamoplastika vyřešená, tak přijdou a řeknou: „Super, konečně můžu dýchat, je mi fajn, nebolí mě
žebra, nemusím mít v létě ve třicítkách mikinu a je mi prostě hrozně dobře.“ A to mi přijde vlastně
moc krásné, že to můžeme v krátkém časovém úseku vyřešit. Klient doslova odhodí velkou část
svého břemene a může fungovat, může se najednou zabývat tím, co chce studovat, co chce dělat,
s kým se chce bavit, kam chce jet, a už neřeší jen to, že musí schovat hrudník.
Za tu změnu uvědomění jsem moc ráda, protože mám i klienty, kteří přišli s tím, že dříve byli
u někoho jiného a museli jít na hysterektomii, protože bez toho by to nešlo, a do dneška z toho mají
třeba nějaké psychosomatické obtíže. Takže jsem ráda, že to uvědomění je větší a že lidé více
přemýšlí, co opravdu potřebují k tomu, aby byli spokojenější.
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Pozorujete posun i v péči o trans a nebinární lidi ve směru toho většího uvědomění, ve stylu práce
nebo v čemkoli jiném?
Mám docela dost klientů, kteří řeknou, že mají super terapeutku a super psychiatra. To mi přijde
hrozně fajn. A tím, že se snažím vychytávat lidi, ke kterým svoje klienty posílám, tak už se tolik
nebojí. Řeknou třeba, že jdou na endokrino a že tam jsou v pohodě, nebo že jdou na internu a tam
jsou úplně v klidu. Myslím, že to bude trend, jen je potřeba o tom více mluvit a nebrat to jako sexy
téma. Přijde mi, že v novinách je to brané jako velmi sexy téma, ale je třeba to brát jako věc, která
tady byla, je a bude.
Vypadá to, že v novinách je to téma často pojato dost bulvárně, a že když už je něco zajímá, tak spíš
operace. Z nějakého důvodu to asi lidi nejvíce fascinuje…
Lidi to fascinuje, přesně jak říkáte, ano.
V médiích nebo třeba na sociálních sítích se často píše, že je velká móda mít sedmdesát pohlaví nebo
že trans lidé nevědí, co chtějí. Jak to vidíte Vy? Je to móda, trend, nerozhodnost, nebo co vlastně?
Jedna věc je, že bulvár to téma prezentuje jako módní záležitost, ale já vidím v ordinaci lidi, kteří trpí
a kteří potřebují mít ve věcech jasno, potřebují si ty věci pro sebe vyřešit a potřebují vědět, kdo jsou
a jak chtějí žít. Pro ně to není vůbec žádná móda nebo výstřelek. Když ke mně přijde člověk, nebo
když napíše, že se chce objednat, tak nepíše: „Hele, super! Jsem nebinární, tak pojďme do toho!” To
jsem tedy v životě nečetla. Píše: „Potřebuji pomoct, něco mě trápí, něco mě bolí, něco mi vadí.“
¬ V tom je to téma medicínské, že přijde někdo, kdo chce od druhého, aby mu pomohl, pokud
k tomu má nějakým způsobem možnosti. Fakt, že je to tak bulvarizované téma, je pro klienty
samotné hrozně kontraproduktivní. Na jednu stranu je fajn, že se o tom mluví, ale ve chvíli, kdy to
bude bulvární téma, tak bude mít řadu odpůrců už z principu.

„…já vidím v ordinaci lidi, kteří trpí a kteří potřebují mít ve věcech jasno, potřebují si ty
věci pro sebe vyřešit a potřebují vědět, kdo jsou a jak chtějí žít. Pro ně to není vůbec
žádná móda nebo výstřelek.“
Lidé mohou mít pocit, že je ostatní neberou vážně, když to berou jako módu nebo něco, co je pak
přejde, ale oni to strašně těžce prožívají. To je, myslím, škoda.
Já to plně chápu. Když si člověk připadá dvacet let divnej a pak mu dojde: „Vždyť já nejsem divnej,
já jsem třeba jenom nebinární.“ Někomu se svěří a ten druhý mu odpoví: „Ale prosím tě, to tě
přejde, to jsou jenom blbosti.“ To je strašné shození. Vlastně tím shodí něco, co já vnitřně cítím a co
je pro mě těžké přiznat i sama sobě, natož někomu jinému. Budeme doufat, že se to změní.
Na druhou stranu je to celosvětové téma, různé země k němu zaujímají různé názory, náhledy,
které se mění s časem, takže to asi pořád bude bublat. A protože se jedná o něco, co se, byť ne
u všech, týká genitálu, tak to lidi bude zajímat, protože si to vůbec nedovedou představit.
Nedovedou si představit, jak se to dělá, jak to vypadá, a hlavně, jak se s tím pak sexuje. Podobně
jako celá sexuologie, gynekologie a urologie, jakmile se něco týká genitálu, tak to zajímá už děti od
školky, takže si myslím, že to vždycky bude zajímavé, ale ne úplně jednoduché téma.
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Míra spokojenosti s lékařskými službami
Co nás velmi zajímalo, byla míra spokojenosti s lékařskými službami obecně a dalšími službami,
které se týkají tranzice, nebo by měly jinak pomáhat trans a nebinárním lidem zkvalitňovat život.
Respondentky a respondenti hodnotily*i tyto skutečnosti na škále 1-4, kde 1 = naprostá
nespokojenost a 4 = naprostá spokojenost.
Výsledky jsou uvedeny v grafu 15 níže a seřazeny od největší průměrné spokojenosti po nejmenší.
Největší spokojenost panuje s přístupem současné praktické lékařky či praktického lékaře (3,2), dále
s podpůrnou skupinou pro trans a nebinární lidi (3,1), s přístupem endokrinologa či endokrinoložky
(3,1) a obecně s kvalitou endokrinologické péče (3,1). Vůbec nejmenší spokojenost se pak týkala
dostupnosti pomůcek usnadňujících soužití s tělem (1,9).

Graf 15: Průměrná míra spokojenosti s následujícím (hodnocena na škále 1-4)
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V některých případech se ukázaly rozdíly podle genderové identity, zejména šlo o větší
nespokojenost s následujícím u nebinárních osob. Rozdíly se projevily nejvýrazněji u položky:
„Přístup lékařů a lékařek potřebných v rámci tranzice obecně“ a „Kvalita lékařské péče související
s tranzicí“, viz graf 16, kde jsou zaznamenána procenta dotázaných uvádějících možnost 3 (spíše
spokojen*a) nebo 4 (naprosto spokojen*a).

Graf 16: Statisticky významné rozdíly ve spokojenosti s následujícím dle genderu
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Určité rozdíly byly zjištěny i vzhledem k věku dotázaných. Zejména ti nejmladší jsou nejméně
spokojeni*y s chirurgickými úkony v souvislosti s tranzicí, viz graf 17.
Graf 17: Statisticky významné rozdíly ve spokojenosti s následujícím dle věkových kategorií
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Jedna škálová baterie pak byla zaměřena na hodnocení spokojenosti se sexuologickou péčí. Bylo to
opět na čtyřbodové škále, kde 1 = naprostá nespokojenost a 4 = naprostá spokojenost. Výsledky
jsou uvedeny v grafu 18. Největší průměrná spokojenost byla s přístupem a s kvalitou péče na
současné sexuologii (3,2).

Graf 18: Průměrná míra spokojenosti se sexuologickou péčí (hodnocena na škále 1-4)
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Dále nás zajímalo, co dotázané vedlo k výběru stávající sexuologie. Výsledky jsou shrnuty v tabulce
7. Zhruba v polovině případů (51 %) to byly reference od známých. Ve více než pětině případů (22
%) respondentky*ti uvedly*i, že o jiné sexuologii nevěděly*i, případně jinde nebylo volno. Svou roli
rovněž sehrála dostupnost, resp. blízkost bydlišti (14 %).

Tabulka 7: Co vedlo dotázané k výběru stávající sexuologie

Reference od známých
O jiné jsem nevěděl*a nebo jinde nebylo volno
Je nejbližší mému bydlišti
Dobrá pověst pracoviště či sexuoložky či sexuologa
Doporučení lékaře či lékařky, psychologa či psycholožky
Kombinace dobrých referencí a místa bydliště
Pohlaví (žena) nebo sexuální orientace (gay)
Doporučení od Transparentu
Reference na internetu
Sexuologii mi vybrali rodiče
Pracuje i s nezletilými
Snažím se někam objednat, ale nikde mě nechtějí, neuznávají
Věděl jsem, že mi předepíše hormony, když budu odpovídat na
otázky tak, jak si přeje
Zatím stále sháním nonbinary friendly sexuologii
Celkem

Počet

%

105
44
29
8
3
3
3
2
2
2
1
1

51,2
21,5
14,1
3,9
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5

1

0,5

1
205

0,5
100,0

Sexuologii se rozhodlo změnit 23 % respondentek a respondentů, z toho 4 % více než jednou.
Graf 19: Odpovědi na otázku: „Změnil*a jste někdy sexuologii?“
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Pokud jde o důvod změny sexuologie, ze dvou třetin převažuje nevyhovující přístup nebo chování
sexuologa či sexuoložky (66 %), na druhém místě pak neinformovanost či podávání nepravdivých
informací (14 %). V menší míře se objevovaly i jiné důvody, jak lze vidět v Tabulce 8.
Tabulka 8: Důvody změny sexuologie

Nevyhovující přístup nebo chování (nezájem, arogantní chování,
výsměch, nucení do operací, osahávání atd.)
Neinformovanost, podávání nepravdivých informací
Uzavření původní ordinace nebo přechod z dětské sexuologie na
dospělou
Odmítnutí ze strany sexuologie
Vzdálenost nebo stěhování
Byla doporučena jakožto jediná, která má slovo v mojí tranzici, co
se chirurgických zákroků týče
Platba
Pomalost procesu a také dočasné přerušení tranzice z osobních
důvodů
Celkem
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Počet

%

33

66,0

7

14,0

3

6,0

2
2

4,0
4,0

1

2,0

1

2,0

1

2,0

50

100,0

Vybrané osobní výpovědi týkající se změny sexuologie (v případě uvedení jmen sexuoložek nebo
sexuologů byly tyto údaje anonymizovány):
„Necítila jsem se na staré sexuologii příjemně a měla jsem problém věřit tomu, co mi pan doktor
předepisoval a co mi říkal. Neustále mě misgenderoval, často si mě pletl s někým jiným, například se
mě zeptal, jak snáším testosteronovou injekci, i když beru estrogen. Také jsem měla pocit, že mi
nechce odpovídat na otázky a pak bylo nepříjemné se ptát, i tam chodit.“
„U první sexuoložky jsem nenašel podporu ani pochopení. Prosil jsem ji alespoň o jakýkoliv kontakt
psychologické pomoci s tím, že žiji ve východočeském kraji. Odpověděla mi, že nikoho nezná. A to i
přesto, že jsem jí řekl a posléze i napsal, že se cítím psychicky velmi špatně. Na jediném sezení, které
jsem u ní absolvoval, mi sdělila, ať počítám s tím, že pokud podstoupím tranzici, přijdu o rodinu.
Zcela zhroucený jsem hledal radu ve skupině na FB, kde mi byla doporučena jiná paní doktorka. Díky
ní proběhla tranzice velmi rychle, bez větší psychické zátěže. Jsem ji za to opravdu vděčný, ona je pro
mě odborník na svém místě. Z původní sexuoložky jsem byl spíše v šoku.“
„Paní doktorka nebyla schopná poslouchat můj názor, brala vše jen podle vyprávění rodičů, co říkali
něco jiné o mně, než byla realita.“
„Sexuoložka se mnou pořád měla problém. Zakázala mi chodit na skupiny z důvodu mého přístupu k
tělu (mám své tělo rád, to byl asi problém), hnala mě do operací, dělala na mě nátlak. Když jsem říkal
nějaký svůj názor, jak bych to chtěl mít, tak se mi smála. Strašně mě stereotypizovala a vadilo jí, když
jsem proti tomu šel.“
„První doktor byl dětský sexuolog, a tak mne po 18ti nemohl dále ošetřovat, také mi po celou dobu
lhal o tom, jestli je pro mne možné začít hormony v 16ti (říkal, že to není legální). Druhá sexuoložka
mi nevyhovovala kvůli transfobii (porovnala tranzici k amputaci zdravé ruky nebo nohy, řekla mi, že
vždycky budu vypadat jako holka, zaútočila na můj vzhled obecně).“
„Sexuolog trval na tom, že mě bude vyšetřovat osobně ošaháváním prsou a bude mi koukat do
kalhot, i když jsem měl potřebné gynekologické vyšetření hotové od své doktorky. Navíc několikrát dal
přednost jiným pacientům v domluvený den, i když věděl že dojíždím z daleka, jen proto, že přišli dřív
(stejně jako já před otevírací dobou).“
„Sexuoložka si udělala nějaký vlastní názor na to, jak vnímám společnost a sebe, a řekla mi, že
takovým lidem, jako jsem já, rozhodně pomáhat nebude, protože chtějí jenom změnit celý svět.
Snažila se zjistit, jestli mám stejný pohled na svět jako ona, a když zjistila, že nemám, tak mě poslala
do háje.“
„Sexuoložka odmítala hormonální léčbu, jelikož si myslela, že jsem moc mladý a podle ní to byla
jenom fáze. Vůbec se mi nesnažila pomoct a místo toho doporučovala mé mamce, abych byl léčen v
psychiatrické léčebně. Po roce snažení a ztráty času jsem změnil sexuoložku, která mi hormony
předepsala hned druhý den. Ale co se týče pochopení a možnost si promluvit o mých reálných
pocitech, jsem měl pocit, jako kdybych mluvil s robotem. Zatím jsem neměl možnost mluvit s někým,
u koho bych měl pocit bezpečí. Musíte odpovídat tak, jak je to potěší, jinak ani u ní bych ty hormony
nedostal. V žádném případě nesmíte ani zmínit, že o operaci pohl. orgánu neuvažujete, jelikož vás
hned vnímají jako ženu a hormony atd. vám nepředepíšou.“
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Také jsme se ve výzkumu zajímali*y o nepříjemné nebo nestandardní zkušenosti v souvislosti
s tranzicí, viz tabulka 9. U všech možností, které byly v dotazníku uvedeny, se našlo určité procento
těch, kdo uvádějí, že něco podobného zažili*y. Nejčastější byly sexistické řeči, poznámky nebo vtipy
(24 %), dále pak docházelo k nerespektování rodu na psychologickém pracovišti v rámci diagnostiky
(17 %) a nerespektování rodu na sexuologickém pracovišti (16 %). V několika případech došlo
i k nutnosti se na sexuologii svlékat do naha (13 %) nebo k osahávání tamtéž (6 %).

Tabulka 9: Nestandardní nebo nepříjemné zkušenosti v souvislosti s tranzicí (v %)
Ano, ale
Ano, zažil*a
Celkem se
Ne,
bylo to před jsem to během
zkušeností
nezažil*a
více než pěti posledních pěti
se
jsem to
lety
let
sexuologií

Sexistické řeči, poznámky, vtipy

3,6

20,6

75,8

100,0

1,6

15,5

82,9

100,0

1,5

14,9

83,5

100,0

Nutnost se na sexuologii svlékat do naha

2,1

10,6

87,3

100,0

Měření vzrušivosti

2,2

9,7

88,2

100,0

Nerespektování rodu na psychologickém
pracovišti v rámci podpory

1,7

9,4

89,0

100,0

Osahávání na sexuologickém pracovišti

1,6

4,2

94,2

100,0

Nerespektování rodu na psychologickém
pracovišti v rámci diagnostiky
Nerespektování rodu na sexuologickém
pracovišti

Graf 20: Nestandardní nebo nepříjemné zkušenosti v souvislosti s tranzicí
Sexistické řeči, poznámky, vtipy

24,2%

Nerespektování rodu na psychologickém…

17,1%

Nerespektování rodu na sexuologickém pracovišti

16,5%

Nutnost se na sexuologii svlékat do naha

12,7%

Měření vzrušivosti

11,8%

Nerespektování rodu na psychologickém…

11,0%

Osahávání na sexuologickém pracovišti

5,8%
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NEPŘÍJEMNÉ ZKUŠENOSTI V LÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH – OSOBNÍ VÝPOVĚDI:
„Čekal jsem hodinu v zimě venku, protože údajně nemá naše odbornice čekárnu, i když je ze zákona
povinná a místa je tam víc než dost, protože jsem neposlal včas životopis, který jsme mohli v klidu
probrat na sezení, tak mě deptala 10 minut stylem, že zřejmě o tranzici nemám zájem, že nikam
nespěchám apod, pak mě v podstatě vyhodila ven, nemluvě o tom, že dobře věděla, že mám
sebevražedné sklony. Pluskem je taky to, že mi v té době ani nebylo 18. Třešničkou na dortu byla její
věta: kdybyste byl z Prahy, tak bych vám zavolala, abyste nechodil, ale takhle mi bylo jasné, že už
jste na cestě. Zřejmě taky vidíte tu nesmyslnost tohoto postoje.“
„Jeden psycholog, ke kterému jsem chodil kvůli problémům s úzkostí, mi na základě psychotestu
osobnostního typu řekl, že změnit tělo sice můžu, ale že je vidět, že mozek mám furt ženský. Bylo to
několik let po celkové přeměně, která mi bezesporu zachránila život. Od té doby jsem u něj nebyl.
(Mimochodem, cis kamarádovi vyšel stejný typ osobnosti a nikdo mu samozřejmě necpal, že má
‚ženský mozek‘).“
„Jedna endokrinoložka mě doslova vystrnadila. Ať už její důvody byly jakékoli, tak zkrátka nechtěla
trans pacienta.“
„Jednou jsem byl hospitalizován v nemocnici a měl jsem v op již M, ale personál si nenechal vysvětlit,
že nemohu močit do bažanta a měl k tomu různé průpovídky, poté jsem dostal sexistickou spršku na
chirurgii, kde jsem se prý nechoval dostatečně jako chlap, když už jsem přeoperovanej.“
„Kdysi na dětské gynekologii z důvodu léčby cystických útvarů na mě byla lékařka hrubá i za
přítomnosti rodiče, informovala mě, že v 16 letech nemohu vědět, jaký je můj gender a že tranzici by
měli podstupovat pouze dospělí lidé. V té době jsem jen navštěvoval sexuologa a nosil protézu,
žádné léky jsem nebral, nebyl tedy žádný lékařský důvod mi něco takového říkat. Při hospitalizaci
pro chirurgickou změnu pohlaví se na mně operatér nepřišel ani jednou podívat, ostatní lékaři se na
mě ale báli málem podívat, absolutně netušili, co mi bylo děláno a nebyli schopní mi poradit ani
pomoci více než standardní starostlivostí bez ohledu na druh operace.“
„Mám stále svoji kartu založenou na staré jméno a přijde mi to jako nepřijatelné.“
„Na první schůzku se sexuoložkou jsem přišel zmatený ohledně svého genderu. Sexuoložka mi řekla,
‚podívejte se, buď jste žena nebo muž, nic mezi tím není‘. Sice jsem nakonec došel k tomu, že se cítím
binárně jako muž, ale tenkrát bych ocenil více podpory v tom, že můžu být v danou chvíli jakýkoli
a že je to tak v pořádku.“
„Na psychologické ambulanci kvůli depresím a úzkosti jsem zažil narážky na moje pohlaví, i když to
nebyla věc, kvůli které jsem tam byl. Nuže jsem odešel ještě v horším stavu, než jsem tam přišel.“

„Nechci to udávat přímo jako negativní věc, ale na to, abych začal brát hormony, mi stačila jen
schůzka s psycholožkou, náběr krve a gynekologická prohlídka. Žádné další testy, endokrinologie
(nevím, jestli byla zapotřebí, jelikož s tím nemám zkušenost), ani další doktoři. Nevím, jak to chodí
u ostatních, ale já si musím sám říkat o náběry krve (kvůli kontrole hormonů), o psychologické
prohlídky atd. A nyní po roce a půl na hormonech jsem chtěl konzultovat operaci hrudníku a bylo mi
řečeno, že mě ke komisi nepustí, pokud mi není 18. Což na jednu stranu chápu, ale pak když vidím,
jak lidi jdou v 16 na operace, cítím se lehce ukřivděně.“
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„Někteří lékaři odmítají předepisovat e-recepty na HRT, což je nepříjemné pro pracující pacienty
z jiných měst.“
„Nepříjemné otázky psychologa a když jsem se nějaké jeho stupidní otázce zadušeně zasmál, tak se
na mě naštval :D Taky si vzpomínám na vyšetření na interně úplně na začátku tranzice, kdy se mě
tam sestřička zeptala: ‚Tak, a protože jste ještě pořád žena, tak mi řekněte, kdy jste menstruovala?‘
Myslím, že jsem jí řekl, ať mě oslovuje, v jakým rodě chce, takže za to bych se na ní nezlobil, jen bylo
zbytečný do tý věty vkládat připomínku na to, že jsem ‚pořád ještě žena‘, to říkat nemusela, ale chtěl
jsem to mít rychle za sebou, tak jsem nic neříkal. Moje nejhorší zkušenost s doktory je, když jsem byl
na dermatologii (což je doktor naprosto nesouvisející s tranzicí logicky), tak se mě ten doktor po tom,
co zjistil, že jsem trans z mojí občanky, začal vyptávat na to, jak se cítím, jaký jsem měl dětství…
A když jsem mu řekl, že to s ním nechci řešit, tak se ptal dál. To jsem se rozbrečel a potom jsem
z toho měl breakdown, když jsem odešel z ordinace. Ale on si určitě vůbec neuvědomoval, že by
udělal něco špatně. To že by se vyptával, bych přežil, ale on nepřestal přesto, že jsem mu řekl, ať se
mě neptá, to jsem se cítil malý a bezmocný oproti vysokému muži v bílém plášti, který se mě snažil
přinutit, ať mu odpovídám na to, na co odpovídat nechci.“

„Nevěřili mi moji identitu, tvrdili, že je to vymyšlené a moderní, vycucané z prstu.“
„Nutnost chodit v dámských šatech před zahájením HRT.“
„Od začátku velice arogantní přístup sexuologa, mluvil se mnou z patra, dával mi najevo, že on je
tady doktor a šéf a že s ním nemohu konzultovat svůj stav a případné další kroky. Obecně jsem
nevycházel z údivu, co je schopen doktor sexuologie vypustit z pusy. Odborník, který by měl
pomáhat, se spíše po pacientech vozí. Psal jsem si s jedním klukem, který řekl, že posílá na
vulvometrii a sám psal, že tam byl. Cože?! Dnes? U diagnózy transsexuality jít nedobrovolně na toto
vyšetření?! Fakt děs. Zde uvádím některé jeho citace, které jsem si po návštěvě u něj zapsal: ‚Vrchní
operace na pojišťovnu bez potvrzení komise nikdy neexistovala, lidé Vám lžou.‘ (Vím o lidech, kteří
na ní byli a vím, že to jde i teď po změně pravidel bez komise při nějaké diagnóze.) "Budete chodit
v intervalu 3 měsíce (ptal jsem se, když mám po komisi a operaci vršku, že je to divné, a co až budu
mít po operaci spodku, odpověděl, že pak prý taky budu chodit tak často, ale ještě se domluvíme,
nevěřil jsem vlastním uším...). V zákoně je přímo: 'odstranění pohlavních žláz', tudíž teoreticky děloha
může zůstat, ale vaječníky rozhodně ne.! Když si necháte 1 vaječník, pokud vůbec nějaký doktor bude
chtít tu bláznivou operaci provést, nikdo Vám M nedá a já už vůbec ne. (Byl jsem na ope
u erudovaného přednosty kliniky a vůbec s tím neměl problém a sám řekl, že není úplně snadné říct,
která varianta je lepší, jestli odstranit vaječníky, nebo ne, i když se tradičně odstraňuje, a nechal
absolutně vše na mém rozhodnutí).“
„Odmítání existence bisexuality – při pohovoru jsem byl nucen si ‚vybrat‘.“
„Podrobné otázky ohledně sexu a masturbace, i když mi bylo 14 let. Jednou jsem byl optán, zdali se
mi ‚nelíbí malé holčičky‘.“
„Pomlouvání a zesměšňování vzhledu ostatních pacientů, které jsem ani neznal. Uvedl to jako příklad
toho, co pro něj ‚neznamená muž‘ (jiného FtM pacienta uvedl, že to podle něj ‚není muž‘), šlo
o barevné vlasy.“
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„Před pár lety, ještě před změnou jména na neutrální a braní hormonů, jsem se dostal do nemocnice
kvůli pořezání. Samozřejmě jsem byl hned poslán mezi slečny, to se ještě chápat dalo. Co mě ale
štvalo, a hlavně zhoršovalo psychický stav, byly nevzdělané sestřičky. První se mě ptaly, jak chci tedy
být oslovován, řekl jsem jim v mužském rodě a v mém již používaném jméně. I tak na mě nadále
hovořily v ženském a nebraly ohledy na mé přání, když ještě odcházely z místnosti pozdravily ‚Mějte
se, slečny‘.“
„Při hysterektomii mi sestra odmítla podat léky proti bolesti s tím, že jsem operaci sám chtěl, tak ať
jsem zticha a je to moje vina, tak mi nic nedá (druhý den přišla jiná sestra a okamžitě mi dala léky
s tím, že mi měli být podány hned po operaci) – jít k jakémukoliv lékaři je vždy loterie, někdy jakmile
se dozví, že jsem trans, se jejich chování rázem změní a chovají se ke mně nepříjemně nebo mi
pokládají spoustu otázek, co mi jsou nepříjemné a nesouvisí se zraněním a jsou mi nepříjemné
a mnohdy necitlivé (např. proč chci být kluk, co na to rodiče atd.).“
„Psychiatrička, která komunikuje většinou jen s mou matkou a se mnou jen málokdy, určuje, kdy
mohu a nemohu navštívit sexuologii. Má matka bohužel vidí i mé zamračení nebo zvýšení hlasu
(kvůli stresu) jako projev agrese a silných depresí, a protože se nemám u psychiatričky jak obhájit,
nepodařilo se mi dostat se na sexuologii více než rok. Po „absolvování" testů vzrušivosti mi
psycholožka na sexuologii řekla, že mé výsledky jsou zvláštní, a po mém sdělení jí, že jsem asexuál,
řekla: ‚Však ona je to jen fáze. To přejde.‘.“
„Sdělil jsem sexuoložce, že se identifikuji jako asexuál. Řekla: ‚To je jen nějaká fáze, že?‘ Tak silné
nerespektování sexuality jsem opravdu od ní nečekal.“
„Sestra se mě několikrát snažila obrátit na víru k bohu.“
„Sestry neměly problém outovat člověka před čekárnou plných lidí (po stížnosti se již nestávalo).
Často mi nebyly schopny sdělit moje výsledky krevních testů, což opravdu negativně ovlivnilo mou
hormonální terapii v té době.“
„Sexuoložka mi řekla, že si musím změnit barvu vlasů, protože je ‚holčičí‘, řekla mi, že mám holčičí
brýle a že i kdybych měl vousy, stejně bych vypadal jako holka. U jiného sexuologa jsem se setkal
s útokem na moji orientaci, řekl mi, že není skutečná, a vysmál se mi do obličeje. Další sexuolog se
ptal na detaily ohledně mých masturbačních zvyků. Nesetkal jsem se s nerespektováním rodu, ale
setkal jsem se s odmítnutím používat slovo muž nebo trans muž a doktorka místo toho říkala ‚female
to male‘. Taky jsem svému prvnímu sexuologovi řekl, že jsem trans, a on řekl, že já to nemůžu
posoudit a že je to na něm, jestli jsem trans, nebo ne.“
„Takové trochu ‚tlačení‘ do sterilizace, hodně neosobní přístup, asi má doktor pocit, že všichni trans
lidé jsou stejní.“
„Všechno hrozně trvá. Navíc podmínka mít zvládnuté deprese, než se začne z HRT, to je fakt
legrační. Jako jo, i s HRT je to divoká jízda, ale přece už se nebudu zabíjet, že jo :D“
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„Výše jsem uvedla osahávání. Jednalo se o andrologické vyšetření. Pan doktor mi ultrazvukem vyšetřil
penis a šourek při vstupní konzultaci. Vysvětlení jsem dosud nežádala.“
„Z mého pohledu lékařský personál není zdaleka informován tak dobře, zevrubně a aktuálně, jak
bych očekávala. Zejména mi pak není příjemný přehnaný důraz na vztah k vlastním gonádám/tělu
a naopak nepozornost k sociálnímu aspektu trans zkušenosti.“

Jak lze z výpovědí pozorovat, často se tam opakuje nerespektování či bagatelizace genderové
identity či sexuální orientace respondentek*tů, jež jsou zraňující a mohou způsobit i vážné trauma.
Jedná se například o výroky typu: „Ať uděláte cokoli, muž/žena z vás stejně nikdy nebude.“
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Abychom však neskončili v negativním duchu, uvádíme na závěr této části pozitivní zkušenosti se
sexuologií či lékařskou péčí obecně:

„Byl jsem informován o dostupnosti hormonů, a jak to funguje s pojišťovnou. Bylo mi sděleno, jaká je
preference doktora a jestli s tím souhlasím, nebo ne, a jestli se případně mohu zařídit jinak. Stejně tak
mi byl vysvětlen celý proces tranzice i poté, co jsem si to všechno sám osobně přečetl. Zatímco na
facebooku a jiných skupinách neustále slyším, jak nikdo nic neví a všechno platí a neví proč.“
„Přístup současné sexuoložky a gynekoložky (profesionální, otevřeně s nimi mohu probrat vše,
co potřebuji).“
„Nemocnice byla při mé operaci (odejmutí dělohy a vaječníků) velmi vstřícná a příjemná. Propůjčila
zadarmo nadstandartní pokoj, takže jsem byl na pokoji sám, a i stravu mi vždy sestřičky donesly na
pokoj, abych nemusel s ženami sdílet jídelnu.“
„Dobrá zkušenost pouze se skupinou a podporou od Trans*parentu a TakyTrans.“

„Já jsem naprosto spokojený s jednáním všech doktorů, u kterých jsem byl.“
„Jak gynekoložka, tak endokrinoložka respektovaly bez vyptávání můj rod a neměly potřebu mě tlačit
do operací, které nechci. Současná sexuoložka je ochotná mi testosteron aplikovat ambulantně, takže
ušetřím.“
„Jak psycholožka, sexuoložka, tak i endokrinolog ke mně byli vždycky vstřícní a myslím, že jsem ‚pod
rukama‘ těch nejlepších odborníků :)“
„Jsem naprosto se vším spokojen, vyřešil jsem i jiné problémy mimo tranzice u sexuoložky.“
„Když jsem byl ve spánkové laboratoři, automaticky vyplnili kolonku pohlaví jako muž, ačkoliv jsem
měl ještě F :)“
„Když mě zapisovali v nemocnici před (ortopedickou) operací, tak sestřička byla až tak aktivní, že se
snažila za každou cenu dozvědět co nejvíce a následně se snažila napsat do systému oslovení Pan,
i když mám stále ženské rodné číslo, potom se naštvala, protože to nešlo.“
„Moje psycholožka je jediný člověk, který ví, že jsem kluk a na každém že sezení mě oslovuje
mužským rodem a nijak neupozorňuje na to, když se já třeba spletu. Dál léčí mou poruchu osobnosti
a nijak mě netlačí do coming outu, ani mi nerozmlouvá mou identitu, prostě mě bere a to je hrozně
důležité.“
„Moje sexuoložka je naprosto otevřená, do ničeho mě netlačí, vysvětlí veškeré kroky. Je obezřetná,
doporučuje různá vyšetření, která nejsou potřeba + vysvětlí, proč jsou vhodná, zároveň mě nenutila
na ně jít (např. kostní denzitometrie). Také s ní mohu pomlouvat celkový systém tranzice a nadávat
na komisi. Nejlepší!“
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Moje velmi dobrá zkušenost je naopak od té nepříjemné, že jsem potkal prvního lékaře, který mi řekl,
že když mám svoje tělo ráda, tak je to v pořádku, že když ho chci nechat takové a takové, tak proč
ne. Věřila mi, co říkám, a mohl jsem si konečně zvolit rody, jaké jsem chtěla vyoutovat se pořádně
před sexuologem.“
„Můj první sexuolog respektoval moji sexualitu – bisexualita, je smutné, že je to ta nejlepší zkušenost.“

„Můj sexuolog opravdu příjemně pomohl nalézt východisko k předání informace nejmladším členům
naší rodiny, za což jsem opravdu rád, protože mi na nich záleží.“
„Myslím si, že je to i o osobním přístupu. Když člověk jde na sexuologii se strachem, nějakým
způsobem se to odráží do celé konzultace. Ale chápu, že ne všichni sexuologové jsou lidští, a ne vždy
působí přátelsky. Sexuolog, kterého navštěvuji, nikdy neměl problém okamžitě řešit a zjišťovat
odpovědi na mé dotazy – několikrát okamžitě volal jiným lékařům nebo i na ministerstvo, aby získal
informace, na které jsem se ptal.“
„Na endokrinologii je paní doktorka vždy milá, vtipná a vše vysvětlí, když se na něco doptám.“
„Na mé současné sexuologii je úplně jiný přístup, cítím se tam vítaná, mám pocit, že mi paní
doktorka opravdu chce pomoct. Respektují mě a chodím tam ráda.“
„Napadá mě ten pocit, když konečně najdete někoho, kdo vám rozumí a chce vám pomoct. :)“
„Nejen přístup personálu, ale také ostatních pacientů a pacientek byl moc příjemný.“
„Několik doktorů, nesouvisející s trans věcma, u kterých jsem byl, se ke mně chovalo úplně normálně
a slušně.“
„Nesetkala jsem se s vyloženým nerespektem ani zlehčováním trans zkušenosti, to vnímám jako
velmi pozitivní posun.“

„Oceňuji, že se sexuolog a psycholog hned na začátku zeptali na rod a preferované jméno a
používali ho, i když jsem ještě v občance a dalších dokladech měl rodné jméno a pohlaví. Sexuolog si
pamatuje moje zvolené jméno, i když přijdu po více měsících, a do ordinace mě před ostatními lidmi
v čekárně volá právě preferovaným jménem. To mi hodně pomáhá s přijetím.“
„Organizace společných sezení u lékařky a vánoční besedy.“
„Po svěření se s problémem praktické lékařce se ihned nabídla a pomohla vyhledat paní sexuoložku.“
„Před návštěvou sexuologie jsem prvně zvolila chození za soukromou terapeutkou. Byla dlouhou
dobu jedna ze dvou lidí, s kterými jsem mohla otevřeně mluvit o svých zmatených pocitech a
pomohla mi z nich udělat alespoň polocelistvý obrázek o sobě samé.“
„Při rentgenu hrudníku před top surgery mě obsluha rentgenu oslovila ‚mladíku‘, i když viděl můj
hrudník. Což znamená, že mu došlo, že jsem trans, a aktivně mě snažil správně gendrovat <3“
„Rozhodně se nebát mluvit a mluvit otevřeně. Klidně říct i nějakou blbost, pokud Vám to přijde
důležité. A určitě se nevzdávat!“
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„Snažil jsem se být k sexuoložce co nejvíce otevřený (v rámci možností, samozřejmě jsem se bál říct,
že se nechystám podstoupit sterilizaci apod., ale například ohledně svých pocitů a osobní ‚nutnosti‘
začít s tranzicí co nejdříve) a ona mi hodně pomohla v tom, mít rychlou cestu k hormonům (i bez
psychologického vyšetření, které jsem měl až dodatečně kvůli dlouhodobější nemoci psychologa) a
následně i k operaci. Bez ní a její pomoci by se to neskutečně vleklo a na svou první operaci bych dost
možná čekal ještě teď. Hodně mi pomohla i s rodiči a s prarodiči, byla naprosto skvělá (i když ne
každý s ní takto vychází).“
„Vstřícnost a přijetí, respektování mých vlastních rozhodnutí.“
„Všichni se ke mně chovali mile, neměli problém s oslovováním v rodě mi bližším (jsem FtM – tedy
preferuji mužský rod), ve všem mi vyšli vstříc.“
„Nestandardní je celá moje tranzice… Řekla jsem sexuologovi ‚Pane doktore, chci vypadat jako
androgyn, ale chci mluvit v ženském rodě… Chirurgicky toužím jen po odstranění penisu a varlat, ale
vaginu mít nutně nemusím, stačí jen lehká povrchová úprava… No a až budu jako holka, tak vlastně
budu trochu kluk… Šaty, podpatky a silonky nesnáším stejně jako afektované přiteplené chování… A
vlastně tranďáky ráda nemám právě proto… Prostě si ve mne představte autosexuálního
androgyna… A co si budeme povídat v mém věku, genetickými předpoklady, sociální situací, tak by ze
mne nikdy normální holka být ani nemohla… Takže na konvenční Real Life Testzapomeneme...‘ No a
on odpověděl, že mi docela rozumí. Hormony mi napsal bez endokrinologie, jen na rutinní KO,
Weissovi jsem samosebou lhala a komise za 15 měsíců od první návštěvy sexuologa pozitivně
odklepnutá bez okolků… Operace s poznámkou, že nechci vaginu – chirurg odpověděl, že je rád,
protože jsou to spíš jen komplikace… Zákrok trval ‚pouhých‘ 50 minut, bez komplikací – třetí den na
revers domů… Sexuologická péče normál… Recept na estrofem vždy na půl roku s humornými
průpovídkami… Jo, můj sexuolog je fajn… Kdekdo tvrdí, že nebinár je pro sexuologa nevhodný k
tranzici... Kokotina, prošla jsem tím v poho, akorát mne mrzí, že pojišťovna nehradí depilace
ochlupení… Jinak za mne TRANZICE V ČR BEZ CHYBY… A SRS NA POJIŠŤOVNU… Takže jestli si
někdo stěžuje, pak je nasnadě, že je přehnaně náročný.“
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Rozhovor s Jiřím Procházkou o jeho
zkušenostech s poskytováním psychoterapie
trans a nebinární klientele
Jiří Procházka pracuje jako psycholog
a psychoterapeut v Centru psychologickosociálního poradenství Středočeského kraje.
Povídali jsme si spolu mimo jiné o tom, jak se
dostal k trans a nebinární klientele, jak vnímá
specifika práce s touto klientelou, jaká témata
v psychoterapii řeší nebo co se změnilo za
dobu, kdy se tématu genderové identity věnuje.
Rozhovor vznikl v rámci projektu SWITCH
(Supporting Wellbeing and Integration of
Transgender Victims in Care Environments with
Holistic Approach)3.

Jiří Procházka,
PSYCHOLOG

Můžete se prosím na úvod krátce představit a říct něco k tomu, jak jste se ve své práci dostal k
tématu genderové identity?
Jsem poradenský psycholog a psychoterapeut, manželský a rodinný poradce, a velká část mé
klientely pochází z oblasti genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti. Je to částečně kvůli tomu, že
se zabývám vztahy a identitami jak v rámci osobního rozvoje, tak i v oblasti fungování rodin, vztahů
a podobně. A taky jako protilátka proti různým stereotypům. Na základě spolupráce s
Transparentem za mnou začali více chodit lidé řešící genderovou identitu, a když pak komunita
zjistila, že je tady taková nabídka, tak se to velmi rozšířilo, protože poptávka je velká a lidé si
předávají kontakty mezi sebou.
Jak vnímáte téma genderové identity?
Jednak mě to zajímalo, protože jsem řešil svoji identitu, svoji nekonvenčnost. A je to i propojené s
prací, kterou dělám. Ve chvíli, kdy dělám vztahové poradenství, je pro mě důležitý i tento aspekt –
jak společnost přistupuje k ženám a mužům, protože to představuje kontext potíží, které klientky a
klienti řeší. A taky se jedná o nové, moderní, kontroverzní téma.

Projekt SWITCH je financován Evropskou komisí v rámci programu Práva, rovnost a občanství
(REC-RDAP-GBV-AG-2019) a realizován ve spolupráci se šesti partnerskými organizacemi ze tří zemí
EU: Itálie (Perseo SpA Social, Paradigma a místní zdravotní správa Reggio Emilia), ČR (Transparent
z.s. a Národní ústav duševního zdraví) a Španělsko (Fundazio Parc Tauli a Mirada Local Sl). Hlavním
cílem projektu je pomoci zajistit informovaný přístup k transgender a intersex lidem ze strany
poskytovatelů služeb v oblasti zdravotnictví na základě zlepšení kompetencí pomáhajících profesí
(psychologie, psychoterapie, psychiatrie atd.).
3

50

Je práce s trans a nebinárními lidmi něčím specifická, liší se nějak od práce s jiným typem klientely?
Je dobré v prvé řadě vidět toho člověka za tím, tedy člověka s podobnými potřebami jako kdokoli
jiný. Liší se ovšem v tom, že vyrůstá ve specifickém kontextu, že transfobie a cisnormativita je velmi
intenzivní, že je to kontext daných potíží. A jde taky o společensky i politicky velmi zatížené téma. S
trans a nebinármimi lidmi nejvíc řeším i společenské nebo politické souvislosti ve smyslu legislativy,
třeba ohledně povinné sterilizace nebo kastrace nebo ohledně rozvodů, což u jiných klientů řešit
nemusím, ale tady je to patová situace. Zrovna tento týden jsem to řešil několikrát. LGBTI+ komunita
je v tomto specifická, mám pocit, že u trans lidí je to nejvýraznější.

„S trans a nebinármimi lidmi nejvíc řeším i společenské nebo politické souvislosti ve
smyslu legislativy, třeba ohledně povinné sterilizace nebo kastrace nebo ohledně
rozvodů, což u jiných klientů řešit nemusím, ale tady je to patová situace.“
Vnímáte nějaký rozdíl třeba i u nároků na terapeuty a terapeutky pracující s trans a nebinární
klientelou?
Podle mě je to hlavně v tom, že člověk musí mít víc informací, protože jde o menšinovou klientelu.
To znamená, že víc hrozí stereotypy a na začátku to téma konfrontuje naše vlastní přesvědčení
o genderu a naše normy. Já se tomu věnuju dlouho, tak je to pro mě už těžko popsatelné. Ale
uvědomuju si, že jsem rozhodně musel v práci s lidmi, trans lidmi a předtím i neheterosexuálními
lidmi řešit určité své naučené stereotypní myšlení, takže mít informace a zkušenosti je důležité.
Mnoho mých kolegů a kolegyň se bojí pracovat s trans lidmi, protože nemají zkušenost, nebo
nemají informace, takže vnímají víc odlišnost než daného člověka.

„…člověk musí mít víc informací, protože jde o menšinovou klientelu.
To znamená, že víc hrozí stereotypy a na začátku to téma konfrontuje
naše vlastní přesvědčení o genderu a naše normy.“
Spatřujete nějaká specifika ze strany systému nebo institucí, pokud jde o práci s trans a nebinární
klientelou?
Ze strany institucí nebo systému mi přijde, že trans tematika je hodně medicínsky uchopená, že je
primárně i vnímaná jako medicínské téma. Někdy je to tak i u nehetero lidí, gayů a leseb,
že je pořád tendence posílat je na sexuologii, jako by to bylo sexuologické téma, což primárně není,
je to o identitě. A jak je trans tematika spojená hlavně s medicínou, tak je taky ze strany lidí nebo
institucí obava, jestli jsou dost kompetentní na tu práci s nimi, a to ještě dosedá na nedostatek
informací. V tom smyslu je to tedy specifické – jak pracovat s trans lidmi v rámci určitého sociálního
diskurzu, ne toho medicínského, jak nepatologizovat a nebát se toho.
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„Někdy je to tak i u nehetero lidí, gayů a leseb, že je pořád tendence posílat je na
sexuologii, jako by to bylo sexuologické téma, což primárně není, je to o identitě.“

Protože pracujete i s klientelou, která není vždycky plnoletá, přicházíte do kontaktu i s jejich rodiči. Jak
se vám s nimi spolupracuje?
Je pravda, že u trans klientely se dostávám víc k nezletilým než v jiné tematice, takže se musí řešit,
jak je to s rodiči. Je pro mě docela náročné téma vyjednávat z hlediska různých pravidel organizace
a zákonných povinností, protože klienti do osmnácti let teď nemůžou chodit bez souhlasu rodičů.
Na druhou stranu jsme trochu ve vakuu, protože třeba oficiální stanoviska OSPODu jsou vstřícnější –
že člověk smí využít tuto službu kdykoli, navíc když jde o službu bezplatnou. Ale s rodiči je větší
zátěž vyjednávat způsob práce, obzvlášť když rodiče a děti mají někdy odlišné potřeby. Rodiče jsou
navíc dva a někdy se neshodnou. Většinou jsem se setkal s tím, že je to otec, kdo nesouhlasí
s tranzicí nebo není přijímající. Jde tedy o to, jak situaci řešit, jak nastavit spolupráci s institucí,
ale i jestli je daná služba pro nezletilého člověka dostatečně přístupná. Chce svou situaci řešit,
potřebuje souhlas rodičů, ale zároveň u nich neprošel coming outem. Rodiče mají právo na
informace, jak tedy zajistit soukromí pro nezletilého, aby mohl řešit to, co nechce sdílet s rodiči, když
ale potřebuje jejich souhlas nebo fyzický doprovod?
Máte nějakou strategii, co dělat v případě, že jeden z rodičů nesouhlasí s tranzicí nebo se změnami,
kterými klient*ka chce projít?
Pokud jde o využití služby, tak některé matky to i tají nebo nějakým způsobem kamuflují, což je taky
možnost. Ohledně souhlasu s tranzicí jsme obecně v patové situaci, kdy potřeby rodičů mohou být
v rozporu s tím, co potřebuje dítě. Dítě by mělo mít přednost, ale zároveň je nezletilé, takže různě
individuálně vyjednáváme, co je možné udělat. Bývá to proces, který se může měnit, ale nakonec je
to na rodičích. Třeba jsme řešili, že otec nesouhlasí s blokátory hormonů, ale je možné, aby jeho
trans syn šel na gynekologii a nechal si napsat antikoncepci k přerušení menstruace. To je něco,
s čím druhý rodič nemusí souhlasit. Na druhou stranu ale bude právě pro trans muže návštěva
gynekologie nejspíš zatěžující až traumatizující, zato přístup k blokátorům a hormonům u trans lidí
prokazatelně snižují duševní nepohodu.
Ale jsou i místa, která schůdná nejsou, protože pro změnu jména je podle mě třeba souhlas obou
rodičů. Ale je taky možné, že se do té doby rodič nějak posune, byť v krizové situaci. Mám třeba
zkušenost, že otec změnil svůj postoj po tom, co dítě bylo hospitalizované a on mluvil s primářem.
Se mnou nemluví, protože ke mně se nedostane, kdežto s primářem ohledně hospitalizace mluvit
musí a je pro něj určitá autorita, takže třeba se lze posunout a hledat nějaký kompromis.
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Jsou nějaká specifická témata, která trans a nebinární klientela řešívá častěji?
Záleží na tom, jestli řeší tranzici a věci s tím spojené, nebo jestli to jde jen o nějaký kontext, takže víc
řeší sebepojetí, sebejistotu a taky okolí. Často vyjednávají hranici mezi vlastní autonomií nebo
sebevyjádřením a přizpůsobení se okolí, aby s ním dobře vycházeli. Takže začínají s vyjednáváním
od detailů, například žena by se normálně nenalíčila, ale tím, že jede ke mně a že jede MHD, tak se
nalíčí, aby se cítila bezpečněji. Řešívají taky oslovování, jestli si můžou dovolit od okolí nárokovat
nějaké oslovení a nezatíží tím rodinu. Nebo ohledně oblékání, což někdy řeší i jiní, ale u trans nebo
nebinárních lidí je to výraznější, že se chtějí oblékat podle svého, ale zároveň na sebe můžou
upoutat pozornost, takže hledají nějaký balanc mezi tím, jak být sám sebou a zároveň nevyčnívat ze
společnosti.

„…hledají nějaký balanc mezi tím, jak být sám sebou
a zároveň nevyčnívat ze společnosti.“
Objevuje se i téma vnitřního coming outu, tj. jak si to uspořádat v hlavě ohledně vlastní genderové
identity?
Je pravda, že je to časté téma nejen pro trans a nebinární lidi, ale i gender-questioning nebo
neheterosexuální lidi, které vyleká nějaká odlišnost ohledně jejich identity, že by třeba mohli být
bisexuální a podobně. Na to moc není prostor v medicínském kontextu, na sexuologii určitě ne.
Někdy by lidi chtěli i test, že by jim na sexuologii vyšlo, jak to se svou identitou mají. Nemusí pak pro
ně být problém, že jsou trans, ale právě ta nejistota, a že je to na jejich zodpovědnost. V případě
nezletilých o stresu z takové zodpovědnosti nezřídka mluví rodiče – co když se rozhodnout špatně?
Co když budou souhlasit s hormony pro dospívající dítě, a to jim to v budoucnu vyčte? A co když
naopak souhlasit nebudou a uvidí, jak jejich dítě strádá?
Někdy taky lidé nemají z dětství nebo z minulosti vypěstovanou takovou sebejistotu, aby si dovolili
něco chtít nebo postavit se sami za sebe. Nedovolí si být sami sebou nebo neví, jestli můžou
důvěřovat svým pocitům, a tak podobně. A když to téma otevřou a připustí si určitou možnost, tak
se někdy stane, že se to velmi rychle a snadno usadí. Někdy, zvlášť u nebinárních lidí, může být
náročnější se najít, když nejsou úplně jasné škatulky a mediální obraz nebo diskurz je hodně
mainstreamový a oni se v tom nenajdou, nemají se s kým identifikovat.

„V případě nezletilých o stresu z takové zodpovědnosti nezřídka mluví rodiče
– co když se rozhodnout špatně? Co když budou souhlasit s hormony pro dospívající
dítě, a to jim to v budoucnu vyčte? A co když naopak souhlasit nebudou a uvidí,
jak jejich dítě strádá?“
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Na sociálních sítích jsou časté reakce na trans nebo nebinární lidi takové, že to nemají v hlavě v
pořádku. Je to tak, nebo to tak není? Co se trans nebo nebinárním lidem může honit v hlavě?
Tyhle reakce jsou časté na různá témata. Veřejnost takto reaguje třeba na trans děti, častý argument
je, že jsou pomýlené a zmatené. Ale ve skutečnosti v tom mají i nebinární lidi poměrně jasno.
Zmatená je spíš veřejnost, která s tím nemá zkušenost. Nebinární lidi jsou taková menšina v menšině
a mají horší možnost se s někým identifikovat, takže je to spíš o nějaké podpoře být sami sebou.
Což ale platí i pro trans lidi, kteří řeší, jestli jsou dost muž nebo dost žena. Někdy stačí jenom
poukázat na to a rozpoznat, že rozdíl mezi tím, co chtějí oni, a tím, co chce okolí, může být daný
projekcemi nebo stereotypy ze strany okolí, a že se to netýká jejich identity. Je tedy důležité
podpořit je v sebevyjádření nebo v sebeidentifikaci.
Dokázal byste říct, z čeho pramení obavy okolí a hejty namířené proti trans a nebinárním lidem?
Pro člověka z běžné veřejnosti je snazší přijmout gaye nebo lesbu než bisexuálního nebo
nebinárního člověka, protože překračuje nějaké jasné škatulky, na které jsme zvyklí. Vyvolává to
pocit ohrožení, ztrácíme pevnou půdu pod nohama, jistoty a struktury, jak jsme naučení vnímat svět.
Nabourá nám tím naše základní přesvědčení, genderová identita je prostě základ. Od dětství se
učíme gender nějak jasně vnímat, všechno je genderované a tohle nám najednou bere určitou
základní jistotu. Takže to vnímám primárně jako obrannou reakci.

„Pro člověka z běžné veřejnosti je snazší přijmout gaye nebo lesbu než bisexuálního
nebo nebinárního člověka, protože překračuje nějaké jasné škatulky,
na které jsme zvyklí.“
Vypadá to, že zejména cis muži mají velkou potřebu toho škatulkování…
Vedle obecného pojetí genderu jsme taky patriarchální, heteronormativní, cisnormativní, a na muže
je v tomto kontextu kladen větší nárok. A taky žijeme v určité falocentrické společnosti, od Freuda
a jeho vynálezu kastračního komplexu, to všechno tam může hrát roli, je to pro muže ohrožující. Ale
když pominu psychoanalýzu, tak jde v podstatě i o téma společenské kastrace – jak se ukázalo
v nějakém výzkumu, že čeho se ženy bojí, jsou muži, a muži se nejvíc bojí ponížení. Zesměšňování
a nadávky na zženštilost jsou velmi tradiční a velmi zraňující. Myslím, že je to s tím spojené, proč je
pro (cis) muže víc ohrožující jak neheterosexualita, tak trans identita, trans ženy. Být s tím spojován
je pak ohrožující, protože jim může hrozit šikana nebo zostuzení, což je velmi výrazná zbraň.
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Je něco, co se vám osvědčilo při práci s trans klientelou?
Moje práce je založená na rozhovoru, takže člověk volně vypráví. Nemám nějakou agendu. Můžu
některé věci mapovat, ale ne jako v medicínském rámci, kde člověk vyplňuje dotazníky. Tady je to
svobodnější a já vycházím z toho, co člověk potřebuje. Zároveň můžu i aktivně nabízet informace,
hlavně ze začátku, například že je možné vystupovat pod jakýmkoli jménem a třeba i anonymně,
protože se jedná o sociální službu. Považuju i pro sebe za klíčové, že to můžu nabídnout. Protože
se to může časem měnit, znovu se ptám, jestli člověk nechce přejít k jinému rodu, protože někdy to
na začátku takhle z různých důvodů nemá. Třeba se bojí, že by se mu to pak pletlo, že ještě za
sebou nemá coming out nebo že si to nemůže dovolit. A někdy si to dovolí až v průběhu práce,
protože terapeutický prostor je místo, kde si to dovolit může. Je třeba být vnímavý, řešit oslovování
a identitu, vyjít z toho, co člověk přináší. Důležité je taky zplnomocňování, ne autoritativní nebo
direktivní přístup, ale podpořit kompetence ke zvládání životních situací.

„Protože se to může časem měnit, znovu se ptám,
jestli člověk nechce přejít k jinému rodu…“
Ještě je specifické nestigmatizovat a nepatologizovat, což se někdy děje a klienti s tím mívají
zkušenosti. Proto chodí ke mně, kde můžou řešit, co chtějí, a terapeut, tedy já, nebude tvrdit, že je
to trans identitou. Jejich identita nebude automaticky příčinou jejich potíží. Můžou mluvit, o čem
chtějí, ale nebude to jednosměrné, že co se děje, je jejich „transsexualitou“, jak to řeší někteří jiní
doktoři, se kterými mluví.

„A někdy si to dovolí až v průběhu práce, protože terapeutický prostor je místo,
kde si to dovolit může.“
Máte nějaké obavy, když pracujete s transgender klientelou? Nebo narážíte na něco?
Hodně řešíme, jak to sladit s oficiální tranzicí, která má pravidla, která jdou někdy proti tomu, co
člověk chce a potřebuje. Když člověk třeba řeší operace nebo rozvod, což by normálně nechtěl, ale
aby dosáhl tranzice, tak to potřebuje. Nebo jak řešit, když s tranzicí v něčem nesouhlasí. Nebo má
traumatickou nebo nepřívětivou zkušenost v rámci medicínské tranzice. Třeba dostane výsledky
nějaké zprávy, která je pro něj devalvující, a pak potřebuje krizovou intervenci. Plus rodiče, jak už
zaznělo. Obecně je třeba řešit, co člověk potřebuje, versus systém, ve kterém je, nebo společnost,
ve které žije. Nebo legislativa. To jsou věci, ve kterých jsem poněkud bezmocný. Někdy člověka
pošlou na terapii, ale jediné, co vlastně potřebuje, jsou třeba hormony. A je výzva, jak já mu můžu
pomoct, když přímo psychoterapii nebo poradenství nepotřebuje.
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Působíte v této oblasti už nějakou dobu, pozorujete nějaké změny v průběhu času?
Místo toho, abychom museli pořád jenom reagovat na nevhodná vyjádření od různých odborníků,
která jsou neetická, tak jsme vytvořili vlastní podpůrnou platformu pro lidi v pomáhajících profesích,
kteří hledají podporu, intervize a informace, protože jich je hodně a je o to velký zájem . Protože
v médiích jsou pořád hlavně vidět autority, které těm tématům nerozumí, nebo to nemají
zpracované, i když někdy s trans lidma pracují, a cisnormativita nebo medicínský kontext je u nich
přece jen znát. Díky té iniciativě a nabídkám různých seminářů se ukázalo, že velká část veřejnosti,
snad i většina, má o tyto informace a podporu zájem4. Takže se k deklaraci, kterou jsme vytvořili
k podpoře lidí na genderovém spektru, přihlašují jednotlivci i instituty.
Na jednu stranu je taky dost napínavé, jak se mluví víc o trans tematice a řeší se to i ohledně třeba
manželství pro všechny nebo nucených operací, pak nenávistné projevy s tím spojené můžou
působit hodně intenzivně. Ale na druhou stranu je víc možností vidět trans tematiku a lidi mají
přístup k YouTube nebo televizní produkci, nebo se dají najít podpůrné skupiny, nebo se spojit
s jinými trans lidmi. To mi přijde taky specifické pro tuhle dobu, že je víc šancí se s někým
identifikovat, najít si podporu, být s někým v kontaktu, takže je větší možnost se hlásit ke svojí
identitě a svobodněji ji řešit.

„…je víc šancí se s někým identifikovat, najít si podporu, být s někým v kontaktu,
takže je větší možnost se hlásit ke svojí identitě a svobodněji ji řešit.“

4

https://www.queerpsychologie.cz/
56

Coming out a sociální podpora
Z deseti skupin osob uvedených v tabulce 10 níže, u kterých jsme zjišťovaly*i, v jaké míře u nich
prošly*i respondentky*i coming outem a jakou míru podpory u nich po coming outu mají, se
respondentky*i nejvíce svěřovaly*i svým partnerům či partnerkám (96 % z těch, co mají partnerský
vztah nebo jsou v manželství), přičemž od svých partnerů či partnerek uvádělo 91 %
z nich po coming outu podporu.
Druhé největší procento dotázaných se se svou genderovou identitou svěřilo přátelům (93 %) a
zároveň u této skupiny osob mají po coming outu druhou největší podporu (85 %).
Nejmenší ochota procházet coming outem naopak panuje v práci. Nadřízeným se svěřilo 62 %
dotázaných, kolegům či kolegyním jen 57 % z nich. Jedná se vždy jen o relevantní případy, tj. ti, kdo
mají nadřízené nebo kolegy*ně.

Tabulka 10: Coming out a hodnocení podpory z okolí (v %)
neví, že
jsem
trans*

ví, že jsem
trans*, ale
nemám v nich
podporu

ví, že jsem
trans*, ale
nedokážu
posoudit

Přátelé, kamarádi

7,3

2,2

5,9

84,6

100,0

Matka

8,3

14,7

12,9

64,0

100,0

Sourozenci

8,8

14,0

14,0

63,2

100,0

Partner či partnerka
/ manžel či manželka

3,8

1,5

3,8

90,9

100,0

Otec

13,3

21,9

16,8

48,0

100,0

Prarodiče

24,7

17,9

14,1

43,3

100,0

Spolužáci a
spolužačky

29,4

8,9

17,4

44,3

100,0

Vyučující

34,4

8,8

18,1

38,7

100,0

38,1

9,2

17,2

35,5

100,0

42,6

6,7

16,6

34,0

100,0

Nadřízení nebo
nadřízené v práci
Kolegové a kolegyně
v práci
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ví, že jsem
celkem
trans*, a
v relevantních
mám v nich
případech
podporu

Když vezmeme v úvahu míru podpory po coming outu jen u těch, kdo jím prošli*y, největší
procento uvádělo, že ji mají u partnerů či partnerek (95 %), přátel či kamarádů*ek (91 %) a dále
u matky (70 %) a sourozenců (69 %). Naopak nejmenší míra podpory byla uváděna u autorit –
vyučující (59 %), prarodiče (58 %), nadřízení či nadřízené (57 %) a otec (55 %, viz graf 21). Nejmenší
míra podpory koresponduje se zjištěními v předchozím výzkumu roku 2018 .

„…nejmenší míra podpory byla uváděna u autorit – vyučující (59 %), prarodiče (58 %),
nadřízení či nadřízené (57 %) a otec (55 %)“
Graf 21: Podpora po coming outu

Partner či partnerka / manžel či
1,6%
manželka
3,9%
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Přátelé, kamarádi 2,4%
6,3%
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14,1%

69,8%
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15,3%

15,3%

69,3%

Spolužáci a spolužačky
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Vyučující
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Otec

nemám podporu

24,6%

23,8%

62,8%

18,7%

14,9%

27,7%

25,3%

19,4%

nedokážu posoudit

57,5%
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55,3%

mám podporu

PAVLICA, K., HEUMANN, V. a KUČERA, Ch. Obavy a přání trans lidí: výsledná zpráva z výzkumu
realizovaného spolkem Transparent v roce 2018. Praha: Transparent, z.s., 2019. ISBN 978-80906362-4-8. Dostupné také z: http://proud.cz/component/attachments/download/143.html.
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Tabulka 11 shrnuje další možnosti podpory z okolí dotázaných. Mimo největší skupiny, která
zahrnuje nejrůznější příbuzné, jsou uváděny i osoby poskytující psychologickou či
psychoterapeutickou podporu a v pěti případech i osoby poskytující lékařskou péči.
Tabulka 11: Odpovědi na otázku: „Existuje někdo, od koho máte ve svém okolí podporu, ale není
výše uveden*a?“

Další příbuzní nebo známí (bývalí partneři, jejich rodina, rodinní
známí, tchýně, vzdálená rodina, prababička, otčím, teta, strejda,
sestřenice, bratranci, rodinní známí a přátelé rodičů, rodiče přátel atd.)
Psycholog nebo psycholožka, terapeut nebo terapeutka
Trans komunita, trans kamarádi a kamarádky, trans* skupina na
Facebooku
Lékař nebo lékařka (praktická, specializovaná péče, sexuologie)
Zvířata (kocour, fenka)
Známí z práce nebo lidé, se kterými pracuji
Bankéřka
Církev
LGBT discord mojí oblíbené hry (WoW)
Největší podporu mám sám v sobě
Poradna S barvou ven
Celkem
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počet

%

14

33,3

10

23,8

5

11,9

4
2
2
1
1
1
1
1
42

9,5
4,8
4,8
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
100,0

PSYCHICKÉ OBTÍŽE A MOŽNOSTI JEJICH ZVLÁDÁNÍ
Část dotazníku byla zaměřena také na některé negativní faktory psychického charakteru, které
mohou trans a nebinární lidé zažívat, a to buď před tranzicí, po tranzici, nebo bez ohledu na
tranzici. Konkrétně nás zajímalo těchto sedm: Pocity depresivity, melancholie; Pocit méněcennosti;
Strach z lidí; Myšlenky na sebevraždu; Nechuť vycházet z domu; Sebepoškozování a Pokus či
pokusy o sebevraždu.
Pět z uvedených sedmi faktorů zažívala někdy během života většina dotázaných, z toho nejčastěji
uváděné byly pocity depresivity a melancholie (86 %). Není zrovna příjemné zjištění, že myšlenky na
sebevraždu zažívalo 70 % dotázaných, z toho většina před tranzicí (44 %).
Sebepoškozování uvedlo 45 % respondentek*ů, z toho opět větší část před tranzicí (29 %). Necelá
třetina (30 %) uvedla pokus o sebevraždu, i v tomto případě byla většina pokusů uskutečněna před
tranzicí (22 %). V kontextu toho, že jsou trans a nebinární lidé sebevražedností více ohroženi, není
bohužel žádným velkým překvapením, že zhruba třetina našeho souboru uvedla, že s tím má
zkušenost. Otázkou však je, zda lze toto riziko snížit.

Tabulka 12: Vybrané negativní psychické faktory a zkušenosti s nimi (v %)
ano, ale
jen před
tranzicí

ano, před
tranzicí i
po tranzici

ano, ale
jen po
tranzici

ne

celkem

Pocity depresivity, melancholie

41,7

43,0

0,9

14,3

100,0

Pocit méněcennosti

37,7

38,6

1,3

22,4

100,0

Strach z lidí

30,5

36,3

4,9

28,3

100,0

Myšlenky na sebevraždu

44,4

24,2

0,9

30,5

100,0

Nechuť vycházet z domu

36,8

30,5

0,9

31,8

100,0

Sebepoškozování

29,1

15,7

0,4

54,7

100,0

Pokus(y) o sebevraždu

22,4

7,6

0,0

70,0

100,0
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Graf 22: Vybrané negativní psychické faktory a zkušenosti s nimi (v %)
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Když se podíváme na procento osob se zkušeností s vybranými negativními psychickými faktory ve
vztahu k tomu, v jaké míře využily*i odborných psychologických či psychoterapeutických služeb,
největší zájem o ně projevily*i respondentky a respondenti se zkušeností se sebevražedným
pokusem (39 %), dále se zkušeností se sebepoškozováním (37 %) a s nechutí vycházet z domu (34
%). Podrobnosti viz Graf 23.
Graf 23: Vybrané negativní psychické faktory a využití odborných psychologických
či psychoterapeutických služeb

Pocity depresivity, melancholie
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Myšlenky na sebevraždu

50,6%
53,2%

36,6%

47,5%

33,5%

Pokus(y) o sebevraždu

52,9%

38,8%

49,3%

Ano, využil*a jsem této podpory

17,5%
14,5%
15,8%
13,5%
11,9%

Ne, neměl*a jsem zájem o tyto služby

Zájem jsem měl*a, ale nevyužil*a jsem je
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Graf 24: Využití odborných psychologických či psychoterapeutických služeb v souvislosti s tranzicí
nebo otázkami kolem genderové identity a zhodnocení, zda pomohly

Pocity depresivity,
melancholie

32,5%
64,6%
34,2%

Nechuť vycházet z domu
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31,9%
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32,4%

59,6%
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36,6%
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Ano, využil*a
jsem této
podpory
Tato
podpora mi
pomohla

33,5%

Myšlenky na sebevraždu

58,8%
38,8%

Pokus(y) o sebevraždu

51,9%

Pokud se ale zaměříme i na zhodnocení toho, zda odborná psychologická či psychoterapeutická
péče pomohla, tak v nejmenší míře je to u osob se zkušeností s pokusem o sebevraždu (52 %),
zhruba ze dvou třetin naopak byla spokojena skupina osob pociťující depresivitu
či melancholii (65 %).
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NĚKTERÉ SOUVISLOSTI MEZI NEGATIVNÍMI PSYCHICKÝMI FAKTORY A JINÝMI PROMĚNNÝMI
Kromě toho, jak časté jsou mezi trans a nebinárními lidmi uvedené negativní psychické faktory, nás
rovněž zajímala jejich možná souvislost s jinými proměnnými. Níže uvádíme ty, kde výsledky byly
statisticky významné na základě chí-kvadrát testu. Specificky jsme se zaměřili na gender, podporu z
okolí (ze strany přátel a kamarádů, partnerky či partnera, matky a otce) a na spokojenost s tranzicí.
Ve vztahu k genderu se ukázaly rozdíly v případě strachu z lidí a u sebepoškozování. Strach z lidí
nejméně často uváděli muži (65 %) a naopak nejčastěji nebinární osoby (88 %), sebepoškozování
nejméně často uváděly ženy (31 %) a nejčastěji opět nebinární osoby (61 %).

„Strach z lidí nejméně často uváděli muži (65 %)
a naopak nejčastěji nebinární osoby (88 %).“

Graf 25: Strach z lidí a sebepoškozování ve vztahu k genderu
88,4%
75,6%
65,4%

60,5%
46,2%
31,1%

strach z lidí
muži

sebepoškozování
ženy

nebinární osoby
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Za jedno z nejdůležitějších zjištění v rámci našeho výzkumu považujeme vztah mezi podporou od
přátel či kamarádů a zejména podporou od matky a četností pokusů o sebevraždu. Tato podpora
snižuje počet sebevražedných pokusů o třetinu (přátelé a kamarádi) až o téměř polovinu (matka, viz
Graf 26).
Graf 26: Procenta pokusů o sebevraždu ve vztahu k podpoře od přátel či kamarádů a od matky
43,2%

40,5%

27,4%

23,7%

přátelé, kamarádi

matka

mám podporu

nemám podporu

„Za jedno z nejdůležitějších zjištění v rámci našeho výzkumu považujeme
vztah mezi podporou od přátel či kamarádů a zejména podporou
od matky a četností pokusů o sebevraždu.“
Míra podpory od otce zase měla vliv na strach z lidí – v případě podpory od otce byl uváděný
výskyt strachu z lidí v 63 %, v případě, kdy tomu tak nebylo, byl uváděný výskyt strachu z lidí v 78 %.
Graf 27: Podpora od otce ve vztahu ke strachu z lidí
78,3%

62,8%

mám podporu

nemám podporu
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Ukázalo se také, že i spokojenost či nespokojenost s tranzicí může mít vliv na výskyt vybraných
negativních psychických faktorů, konkrétně v našem výzkumném souboru byl zjištěn tento vliv u tří
následujících: výskyt pocitů deprese a melancholie, strachu z lidí a sebepoškozování. Spokojenost
s tranzicí ve všech uvedených případech snižuje výskyt těchto negativních faktorů (viz Graf 28).
Graf 28: Vliv spokojenosti s tranzicí na pocity deprese a melancholie,
strach z lidí a sebepoškozování
90,9%
81,3%
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V tabulce 13 jsou uvedeny způsoby, jakými se respondentky a respondenti vyrovnávají
s náročnějšími chvílemi nebo obdobími. Nejčastěji byla uváděna podpora z okolí (25 % odpovědí),
případně určitá práce s vlastními myšlenkami (9 % odpovědí). V osmi případech (3 % odpovědí) bylo
uvedeno, že je třeba to nějak přečkat, přetrpět, v sedmi pak, že pomáhá alkohol.
Jako jiné byly uvedeny následující způsoby zvládání: antidysforický plyšák/polštář, aplikace
Nepanikař, další hormonální injekce, lichotivé fotky a „přestěhovat se z místa narození tam, kde mojí
předchozí identitu nikdo nezná“.
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Tabulka 13: Zdroje zvládání obtížnějších období

Podpora okolí, přátelé, partner či partnerka, máma nebo
jiný blízký člověk, mít možnost s nimi o tom mluvit,
obejmutí atd.
Práce s myšlenkami – meditace, odvádět pozornost, myslet
na budoucnost, na to, co se mi už podařilo atd.
Hudba
Fyzická aktivita, sport, cvičení, pohyb, posilování, tanec, …
Tvůrčí činnost (psaní, malba, sochání, ...), koníčky
Péče o sebe, sprcha, dobré jídlo nebo pití
Být o samotě doma nebo v přírodě
Komunita – místní nebo online, příklady lidí, kteří už mají
něco za sebou
Odborná pomoc, terapie, podpůrné skupiny, lékaři či
lékařky
Čas, počkat, než to přejde, přetrpět to
Alkohol
Fungovat v rámci mého genderu, jak je mi to příjemné
(oblékat se tak, vystupovat tak na internetu, používat daný
rod, použít makeup, binder, parfém atd.)
Hraní her
Oblečení, ve kterém se cítím dobře, které odpovídá mému
genderu
Nic nebo nevím
Práce
Spánek
Internet, knížky, filmy, seriály
Vybrečet se
Bůh, který nás má rád všechny stejně
Kočky nebo jiná zvířátka
Sex
Jiné
Celkem
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počet

%

60

25,3

22

9,3

17
15
15
12
10

7,2
6,3
6,3
5,1
4,2

9

3,8

9

3,8

8
7

3,4
3,0

7

3,0

6

2,5

6

2,5

5
5
5
4
4
2
2
2
5
236

2,1
2,1
2,1
1,7
1,7
0,8
0,8
0,8
2,1
100,0

SPOKOJENOST S FORMAMI PODPORY
Respondentky a respondenti se zkušeností s různými formami podpory hodnotily*i u osmi
vybraných svou spokojenost s nimi. Graf 29 ukazuje součet procent odpovědí „jsem spíše
spokojen*a“ a „jsem naprosto spokojen*a“. Největší spokojenost, která je ve všech třech případech
kolem 80 %, panuje s následujícími formami podpory: podpůrné skupiny mimo ty na sexuologii (82
%), osobní setkání s psychoterapeutem či psychoterapeutkou (80 %) a konzultace přes email (80 %).
Naopak nejnižší spokojenost byla s linkou důvěry (55 %).
Graf 29: Spokojenost s vybranými formami podpory
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Když se podíváme na spokojenost s formami podpory z hlediska genderové identity (viz graf 30),
můžeme pozorovat, že ženám příliš nevyhovovalo laické poradenství formou online chatu, naopak
nejspokojenější byly s konzultacemi s odbornicí či odborníkem v oblasti psychoterapie formou
chatu. Muži byli nejméně spokojení s konzultacemi s nějakou organizací nebo poradnou přes email,
nejvíce jim vyhovovalo osobní setkání s psychoterapeutem či psychoterapeutkou. Nebinárním
osobám nejméně vyhovovalo využit linky důvěry, nejvíce naopak podpůrné skupiny mimo těch na
sexuologii.
Graf 30: Průměrná spokojenost s vybranými formami podpory dle genderové identity
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Největší rozdíly ve spokojenosti dle genderové identity byly zjištěny u tří forem podpory:
poradenství prostřednictvím online chatu, osobní setkání s psychoterapeutem či psychoterapeutkou
a online volání přes Skype s psychoterapeutem či psychoterapeutkou. Všechny ženy, které využily
konzultaci přes Skype, byly s touto formou podpory spokojeny, ale jen 17 % z nich bylo spokojeno
s podporou formou online chatu. Muži byli nejvíce spokojeni s osobním setkáním s
psychoterapeutem či psychoterapeutkou (85 %), nejméně naopak s podporou přes Skype (65 %),
stejně jako nebinární osoby (50 %).

Graf 31 Spokojenost s vybranými formami podpory dle genderové identity – největší rozdíly
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VYUŽITÍ ODBORNÉ PSYCHOLOGICKÉ NEBO PSYCHOTERAPEUTICKÉ PODPORY
V souvislosti s tranzicí nebo otázkami kolem trans či nebinární identity uvedlo 31 % respondentek
a respondentů, že využily*i odborné psychologické nebo psychoterapeutické podpory, dalších 13 %
o ni mělo zájem, ale nevyužilo ji.

Graf 32: Odpověď na otázku: „Využil*a jste v souvislosti s tranzicí nebo otázkami kolem trans či
nebinární identity odborné psychologické nebo psychoterapeutické podpory?
(Netýká se sezení na sexuologii.)“

13%
Ano, využil*a jsem této
podpory
Ne, neměl*a jsem zájem o
tyto služby
Zájem jsem měl*a, ale
nevyužil*a jsem je

31%

56%

Když se na na využití odborné podpory podíváme vzhledem k genderu, můžeme vidět, že se tu liší
zejména nebinární osoby, kdy jich 28 % mělo zájem tuto podporu využít, ale nakonec k tomu
nedošlo, muži toto uvedli v 11 % a ženy v 9 %. Dvě třetiny žen neměly zájem o využití odborných
psychoterapeutických služeb, což bylo oproti ostatním nejvíc.
Z hlediska věku byl největší zájem o odbornou podporu v nejmladší kategorii do 19 let včetně (40
%), což je téměř dvojnásobně více než kategorie 20-24 let (22 %) a o 12 % více než respondenti
a respondentky nad 24 let (28 %).
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Graf 33: Využití odborné podpory vzhledem k genderu a věku
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Důvody, proč respondentky a respondenti, co měly*i o odbornou podporu zájem, ji nakonec
nevyužily*i:
„Ač je to iracionální, tak strach a nedůvěra se otevřít před někým cizím.“
„Bál jsem se, než jsem se odvážil napsat, dozvěděla se to o mně rodina, která mě podporuje,
bylo mi řečeno, že mě informují o termínech, ale nedošlo na to.“
„Čekal jsem ve frontě na chat u linky důvěry, ale fronta byla nekonečná a nedostal jsem se na řadu.“
„Dělá mi potíže realizovat to, nad čím uvažuji. Vždy jsem si tedy všechno řešil buď sám, nebo v rámci
rodiny a přátel.“
„Dlouhé objednávací lhůty.“
„Finance, nevěděl jsem a nevím, na koho se obrátit, bojím se...“
„Furt hledám, všichni mají plno a nechci čekat půl roku na termín, snad najdu dřív.“
„Jsem neplnoletá a nevím jak a bojím se si to zajistit sám. Mí rodiče neví, že jsem nebinární.“
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„Koronasituace.“
„Málo odvahy.“
„Musel jsem řešit jiné, kupodivu v tu chvíli naléhavější problémy.“
„Nedostupnost.“
„Nechtělo se mi mluvit s někým dalším cizím, zvlášť když jsem nemohl najít pořádné informace,
komu vůbec můžu zavolat/napsat/domluvit se.“
„Nejspíše ze strachu.“
„Nenašel jsem nikoho, kdo by mi mohl pomoct.“
„Protože jsem nechtěl být zklamaný z dalšího člověka, který moji identitu nepochopí (což se mi u
psychoterapeutů a psychologů dost stávalo). Raději jsem čerpal na internetu a vyhledával lidi, kteří si
tím sami prochází.“
„Strach z nepochopení jak okolí, tak lékaře.“
„Strach z reakce rodiny, popř. nutnost rodiny to hnát někam, kam to vést nechci.“
„Teprve plánuju vyhledat psychologa.“
„V mém okolí tehdy nebyla kvalitní psychoterapeutická péče.“
„Vyhledat jsem chtěl, ale asi to spíše nesouvisí s tranzicí. Jde o problém, že jsem se setkal s tím, že
působím na lidi jako slabý jedinec, ke kterému si mohou dovolovat, a tak trošku nevím, jestli se s tím
dá něco dělat. Postupně, mi ale připadá, že si už dokážu sám dávat nějaké hranice. Tranzice mi v
tomto spíše pomohla. Také jsem chtěl vyhledat v souvislosti s partnerským vztahem, kdy přítelkyně
má agresivní záchvaty občas, ve kterých ubližuje svému okolí především slovně. Nerozumím tomu,
proč se může rozumný člověk chovat opakovaně tak neomaleně. Ale asi to souvisí s celkově jinou
povahou a s tím, že se nedokáže v tu chvíli pořádně ovládat.“
„Zatím jsem řekněme ve velmi rané fázi tranzice (kvůli tomu také nedokážu na některé otázky
pořádně odpovědět), plánuji však psychologickou či psychoterapeutickou podporu využít.“
„Zatím jsem tohoto nevyužila, ale plánuji to v budoucnu.“

72

Tabulka 14: Odpověď na otázku „Pokud máte zkušenost s odbornou psychoterapeutickou
podporou mimo sezení/skupin na sexuologii, vybral*a jste si ji na základě:“

počet

%

Doporučení od někoho známého

18

23,4

Doporučení sexuologa nebo sexuoložky

16

20,8

Jen tak jsem to zkusil*a

13

16,9

Recenzí nebo informací z internetu

13

16,9

Doporučení od lékaře či lékařky

4

5,2

Doporučení jiné služby nebo organizace

3

3,9

Rady rodičů

3

3,9

Chodil*a jsem na terapii už před tranzicí

2

2,6

Doporučení od školy

1

1,3

Hospitalizace

1

1,3

Po pokusu o sebevraždu jsem musel navštěvovat psychologa

1

1,3

Protože jiný psychiatr v okolí nebyl

1

1,3

Psycholog na oddělení sexuologie

1

1,3
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100,0

Celkem
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HODNOCENÍ ZKUŠENOSTÍ S ODBORNOU PSYCHOLOGICKOU NEBO PSYCHOTERAPEUTICKOU
PODPOROU
Pokud respondentky a respondenti využily*i odbornou psychologickou či psychoterapeutickou
podporu v souvislosti s tranzicí nebo otázkami kolem trans či nebinární identity, hodnotí ji téměř dvě
třetiny (64 %) jako něco, co jim pomohlo. Pětina (20 %) však uvedla, že jim tato podpora vůbec
nepomohla.
Graf 34: Hodnocení zkušenosti s odbornou psychologickou či psychoterapeutickou podporou
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Z hlediska genderu uvedly dvě třetiny mužů (67 %), že jim odborná podpora pomohla, z žen to
bylo 62 % a z nebinárních osob 57 %.
Graf 35: Hodnocení zkušenosti s odbornou psychologickou
či psychoterapeutickou podporou dle genderu
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pomohla

Když se zaměříme na následující čtyři vybrané aspekty odborné psychologické nebo
psychoterapeutické podpory: přístup psychologa či psycholožky, možnost mluvit o všem
v souvislosti s tranzicí naprosto otevřeně, naplnění zakázky terapie a informovanost o tématu
genderové identity, nejvíc, tedy 79 % dotázaných, co tuto podporu využily*i, je spokojeno s
přístupem psychologa či psycholožky, nejmenší spokojenost byla naopak zjištěna
u informovanosti o tématu genderové identity (63 %). Více viz graf 36 – otázka byla hodnocena na
čtyřbodové škále od naprosté nespokojenosti po naprostou spokojenost, v grafu je u každé
možnosti uveden vždy součet procent odpovědí „jsem spíše spokojen*a“ a „jsem naprosto
spokojen*a“.
Graf 36: Spokojenost s vybranými aspekty odborné psychologické
či psychoterapeutické podpory
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ODPOVĚDI NA POSLEDNÍ OTEVŘENOU OTÁZKU URČENOU K DOPLNĚNÍ TOHO, CO JINDE
NEZAZNĚLO K TÉMATU POSKYTOVÁNÍ PSYCHOLOGICKÝCH NEBO PSYCHOTERAPEUTICKÝCH
SLUŽEB V ČR TRANS A NEBINÁRNÍM LIDEM
Zbývá ještě poslední otázka, v rámci níž bylo možné uvést cokoli k tématu, co jinde nezaznělo.
Odpovědi jsou seřazeny do pěti tematických celků: 1) neznalost, neinformovanost nebo zastaralost
informací v oblasti genderové identity, 2) přístup psycholožek a psychologů k trans a nebinárním
lidem, 3) dostupnost terapeutických služeb, 4) dobré zkušenosti s terapeutickými službami a 5) jiné
téma.
Nejčastěji se odpovědi dotýkaly prvních dvou tematických oblastí – 9 z nich neznalosti nebo
neinformovanosti a 7 z nich pak přístupu. Ačkoli se zde objevily i 4 více či méně pozitivní zkušenosti,
některé z odpovědí jsou velice znepokojující.

NEZNALOST, NEINFORMOVANOST NEBO ZASTARALOST INFORMACÍ V OBLASTI GENDEROVÉ
IDENTITY:
„Neznalost transproblematiky v lepším případě, transfobie v horším.“
„Je to složité... Hlavně by měli věřit, že existují nebinární lidé...“
„Je vhodnější vyhledávat mladší psychology. Byl jsem v Ostravě u psycholožky, která jde brzy do
důchodu, a přišla mi jako ‚ze staré školy‘.“
„Jenom jsem chtěl najít někoho, komu bych mohl říct svoje pocity, aniž bych byl jakkoliv odsuzován či
aby se mi neodebrala možnost hormonální léčby nebo chirurgických zákroků. To, že jsem trans muž,
neznamená, že nemůžu být bi. To, že nehodlám mít operaci pohl. orgánů neznamená, že jsem o
něco míň muž. Na tuto operaci bych možná zašel do zahraničí, ale výsledky v ČR mě znepokojují.
Každý jsme nějaký… :)“
„Nejtěžší je sehnat psychologa, který aspoň tuší, co to je gender, je to taková sázka do loterie,
protože to psychologové o sobě obvykle nemají uvedené na stránkách, zda respektují trans lidi a
mají dost znalostí, aby si člověk nepřipadal na sezení jak v zoo.“
„Pracovníci by měli být více informováni o této problematice, aby nedocházelo k zhoršení stavu
pacienta.“
„Psychologové a psychoterapeuti by měli*y mít vědomí o trans lidech a identitách a seznámit se s
různými problémy častými u trans a dalších LGBT lidí, protože často ztrácím půl sezení
vysvětlováním.“
„Většina terapeutů vůbec neví, že nebinarita existuje, jsou neinformovaní a tím pádem ani
nedokážou pomoci.“
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„Kdysi dávno před tranzicí jsem navštěvoval psychologa. Měl jsem kvůli snaze o zařazení se do
společnosti problémy se sociální fóbií a sebeprojekcí přes názory druhých. S ním jsem ale načal i
otázku sexuální orientace, kdy jsem mu bázlivě říkal, že jsem asi na holky, protože jsem nevěděl, jak
na to zareaguje, a on zareagoval, ‚že si to nemyslí‘, což dle mého názoru by neměl vůbec
psycholog vypustit z pusy a tenkrát mě to dost zarazilo. Celkově jsem se tak snažil přizpůsobit
společnosti, že jsem nastavoval jakousi formu bez života. Nebo prostě sochu, postavu, kterou by
viděli místo mě samého. Nakreslil jsem to kdysi dávno jako dům s otevřenými okenicemi i dveřmi,
ale duše schovaná někde v koutku, která se bojí vylézt... Ale když se ta dušička odvážila vykouknout
na psychologa s něčím, co jí bolí, tak ji zase poslal zpátky. Navíc mi na to doporučil sexuologii a
mluvil, že k určení orientace používají vulvektomii, že to můžu podstoupit, že tam se orientace
prokáže. No opravdu jsem neměl náladu jít na takové debilní vyšetření. A spíše mě to celé vystrašilo.
Následně jsem mu i říkal, že se cítím jako kluk, a on zareagoval dotazy, proč si to myslím, a to jsem
mu říkal, že to cítím tak od malinka, a že jako malý jsem byl o tom naprosto skálopevně
přesvědčený a všem jsem to říkal, odmítal jsem dámské šaty a schovával vlasy pod čepici, kamarádil
hlavně s kluky a dělal klučičí věci, lezl na stromy a měl furt zničené a špinavé oblečení, s kamarádkou
jsme si hráli na prince a princeznu, chodil jsem suverénně s kamarádem na mrskačku, když se mi ale
všichni smáli a rodiče to brali celé jako legraci, časem to došlo i k mému sebevědomí a začal jsem se
přizpůsobovat společnosti, pak v období puberty jsem měl několikrát znovu návrat k původnímu,
ale odpor spolužáků mě odradil... Na to mi řekl, že to je normální, že v dětství se holky převlékají za
kluky a dělají klučičí věci, ale že pak z toho vyrostou... Jako měl jsem toho psychologa docela rád a
líbilo se mi, že to platí pojišťovna. Byl to rozdavač dobré nálady a optimismu, dával mi najevo, že
názory ostatních mi můžou být putna, což mi pomáhalo. Ale v době, kdy jsem naslouchal jeho
názorům, aby mi pomohly, tak mi i částečně ublížil a znovu srazil mé sebevědomí tím, že mi
nenaslouchal ohledně orientace a genderové identity.“

PŘÍSTUP PSYCHOLOŽEK A PSYCHOLOGŮ K TRANS A NEBINÁRNÍM LIDEM
„Hodně mě tíží zkostnatělost českého systému, že musíme podstupovat ponižující komise a
vyšetření, na kterých dostáváme otázky absolutně nerelevantní k genderu. Nikdy jsem se necítil hůř,
než když jsem českým ‚kapacitám v oboru‘ musel popisovat, jak často masturbuji a co si u toho
představuji. Nesnáším, že mě systém nutí do sterilizace.“
„Je málo terapeutů a terapeutek, o kterých je známo, že jsou trans friendly a že nám nebudou cpát
genderové stereotypy.“
„Mám sice celkovou zkušenost jen s pár lidmi z tohoto oboru, ale bylo by dobré, kdyby ke mně jako
k trans člověku nepřistupovali jako k někomu, kdo potřebuje spravit, a kdyby používání mého rodu
při oslovení nebylo jen výjimkou.“
„Na trans* lidi by se nemělo pohlížet jako na duševně nemocné.“
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„Šla jsem tam z donucení, aby vyřešila mé deprese a sebevražedné tendence, než mi sexuolog
předepíše HRT. Což jako vzhledem k důvodům mých stavů (v podstatě ještě stále probíhající
mužské puberty) nijak ani řešit nemohla. To, že to byla zcela neempatická kráva, která mě nutila s ní
řešit věci, který jsou mi fuk, je další věc.“
„Zrušit povolení pletysmografu, podle mě se to rovná znásilnění. Ani sexuolog nemá právo na to,
dělat někomu něco takového.“
„Za celý život jsem prostřídal spoustu psychologů, psychiatrů a terapeutů a drtivá většina nebyla
schopna vůbec pochopit to, že jsem muž. Většina mě brala jako ženu, co se snaží být někdo jiný,
nebo jako lesbičku, co je ráda v mužské roli. I ti, kteří pochopili, že jsem asi muž, se mnou pořád
jednali jako s ženou. Na jednu stranu chápu, že toto může někomu dělat problém, ale u
profesionálů v této doméně bych očekával jistou profesionalitu a pokus o pochopení a změnu
perspektivy. Věřím, že většina z těchto lidí, co se mi snažili pomoci, byli velmi dobří v tom, co dělají.
Avšak nedokázat se zbavit nějakých předsudků nebo vlastních představ je něco, co mě nejenom
odradilo od veškeré lékařské péče, ale i posléze vedlo k pokusům o sebevraždu. V nemocnici jsem
strávil pobyt na ženském odděleni a bylo mi sděleno, že mě budou oslovovat jen v ženském rodě.
Byl jsem donucen používat dámské záchody (a sprchy), což vyvolalo mezi ženami, co se mnou
nebyly na pokoji, dost všelijaké reakce a sám jsem musel trpět to, že jsem byl považován za
neslušného muže. Nějaký trochu lepší přístup bych asi taky uvítal, kdyby to bylo jen možné. Je
možné, že kdyby tito lidé měli nějaký výcvik, jak se chovat v přítomnosti trans nebo nebinárního
člověka, třeba by to pomohlo.“

DOSTUPNOST TERAPEUTICKÝCH SLUŽEB

„Bylo by dobré, aby byly terapie lépe dostupné.“
„Bylo by krásné, kdyby tato podpora byla častěji/snáze hrazená zdravotní pojišťovnou, musím si ji
platit sama.“
„Málo terapeutů.“
„Nízká dostupnost.“
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DOBRÉ ZKUŠENOSTI S TERAPEUTICKÝMI SLUŽBAMI
„Člověk musí hledat na vlastní odpovědnost a nenechat si věšet bulíky na nos. Potkala jsem několik
terapeutů a někteří mi myslím i uškodili, ale nakonec jsem našla jednoho skvělého, který mi pomohl.
Navíc dobrý terapeut zřejmě spíše není placen pojišťovnou...“
„Navštěvuji psychoterapeuta, který se na gender problematiku nezaměřuje, ale i tak je schopen a
ochoten mi pomoci.“
„Velmi mi pomohla psychologická terapie spolu s rodinou, pomohla mým rodičům přijmout mě,
akceptovat a pochopit v rámci mojí genderové identity.“
„Změnil jsem terapeutku a ta již byla skvělá, první byla hrozná.“

JINÉ TÉMA
„Kdo potřebuje psychologa, tak nebude nikdy spokojený sám se sebou ani po tranzici.“
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Několik slov závěrem
Předkládaný výzkum je jeden z mála, který dává možnost trans a nebinárním lidem, aby se k tématu
genderové identity vyjádřily*i, a přináší mnoho zajímavých výsledků a informací. Zde je několik z
našeho pohledu nejdůležitějších nebo nejzajímavějších.
Ne všichni trans nebo nebinární lidé mají negativní vztah ke svému tělu – oproti tvrzení, o která se
dodnes opírají někteří sexuologové nebo sexuoložky, být trans* rozhodně automaticky neznamená,
že člověk nesnáší své tělo. Onen fyzický aspekt není mnohdy důležitý oproti sociální roli a možnosti
v rámci ní fungovat ve společnosti. Více se můžete dočíst v kapitole Být trans nebo nebinární na
straně XX.
Riziko sebevraždy trans a nebinárních osob je poměrně vysoké, ale existují možnosti, jak jej snížit. V
našem souboru uvedlo 30% osob zkušenost se sebevražedným pokusem nebo pokusy, přičemž
všechny se odehrály buď před tranzicí, nebo nezávisle na tranzici. Jedno z nejvýznamnějších zjištění
předkládaného průzkumu je, že zásadním faktorem, který má potenciál snižovat riziko
sebevražedných pokusů trans a nebinárních lidí, je podpora ze strany nejbližšího okolí, zejména od
matky (viz strana XX). Je tedy důležité nabídku odborné pomoci směřovat i rodinám a blízkým
osobám genderově rozmanitých osob. Otázkou je, jak se k této cílové skupině dostat a jak ji oslovit.
Určité možnosti v této oblasti podpory však již existují, např. skupiny pro rodiče v Transparentu
nebo pod poradnou sbarvouven.cz. Věříme, že se i tato forma podpory bude nadále rozvíjet.
Zkušenost s odbornou psychologickou nebo psychoterapeutickou podporou u trans a nebinárních
osob je v ČR obecně spíše dobrá, ale přesto existuje mnoho těch, kdo si odnášejí ze setkání, jež
mělo mít podpůrný charakter, nepříjemnou či traumatickou zkušenost. Souviselo to zejména s
neznalostí tématu nebo s nerespektováním genderové identity člověka (podrobněji viz odpovědi na
stranách XX-XX).
Psychologické, psychoterapeutické i lékařské služby mají velký potenciál pomoci trans a nebinárním
lidem v rámci podpory jejich duševního i fyzického zdraví, například i v rámci prevence rizika
sebepoškozování nebo sebevražedných pokusů, kterými je tato skupina osob ohrožena ve velké
míře zejména v průběhu dospívání, ale i později. Tento potenciál je možné zvýšit maximalizací
bezbariérovosti ve vztahu ke zmiňované cílové skupině, respektem vůči genderové rozmanitosti a
znalostmi v dané oblasti. Jako největší bariéry využití odborné pomoci byly nejčastěji uváděny
strach, nedůvěra vůči cizím lidem nebo nedostupnost služeb, které jsou trans respektující.
Doufáme tedy, že vám tato publikace bude inspirací, jak učinit svou praxi víc respektující vůči trans a
nebinárním lidem, a že budete těmi, o které se budou moci tito lidé bez obav opřít, když to budou
potřebovat.
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Slovníček pojmů
Ally – osoba podporující určitou trans osobu či trans lidi obecně
Cis(gender) osoba – osoba, jejíž genderová identita koresponduje s tím, jaké pohlaví jí připsali po
narození (např. osoba, kterou po narození označili jako muže a která se cítí jako muž, je cis muž)
Cissexismus (také cisgenderismus, cisnormativita) – soubor názorů a přesvědčení, že normální,
přirozená a jediná akceptovatelná genderová identita (projev, tělesné charakteristiky atd.) je buď
mužská, nebo ženská, tedy cisgender
Coming out – z ang. coming out of the closet; proces uvědomování si své sexuální orientace nebo
genderové identity a sdílení informace o této skutečnosti s okolím; vnitřní coming out – člověk
rozpoznává svou orientaci či identitu; vnější coming out – člověk se svěřuje se svou orientací či
identitou druhým
Crossdressing (CD) – akt oblékání oděvu, který je v dané společnosti tradičně přiřazován opačnému
pohlaví, osoba praktikující crossdressing se nazývá crossdresser; crossdressing je praktikován lidmi
bez ohledu na genderovou identitu a sexuální orientaci
Drag – jedna z forem umělecké prezentace, kdy se muži (drag queens) i ženy (drag kings) bez
ohledu na svou sexuální orientaci stylizují do dané genderové role za pomoci často zvýrazněných až
parodovaných atributů přiřazovaných tradičně danému pohlaví
Dysforie – negativní pocity, které vyvolávají určité tělesné vlastnosti nebo společenská role, jež
nejsou v souladu s pociťovaným rodem člověka. Trans a nebinární lidé pociťují různou míru dysforie.
Femininita – soubor atributů, chování a očekávání, které jsou ve společnosti spojovány s rolí dívky či
ženy, nemusí souviset s biologickým pohlavím
Gatekeeping – jakékoli podmínky, které zejména transgender a nebinárním lidem omezují přístup ke
zdrojům; často se používá v souvislosti s tranzicí, kdy člověk musí splnit přísné formální požadavky,
aby byla tranzice lékařsky nebo právně uznána
Gender (rod) – sociální konstrukt, ke kterému se pojí určité atributy související se vzhledem (volba
oblečení, barev, líčení, doplňků atd.), chováním nebo očekáváními ze strany společnosti, liší se
historicky a geograficky
Genderová identita – pociťovaná příslušnost k určitému pohlaví, případně absence této příslušnosti,
nemusí souviset s pohlavím připsaným po narození
Genderově nekonformní osoba – je taková, jejíž genderový projev zcela nenaplňuje očekávání, které
se váže k ženské či mužské roli ve společnosti

Genderqueer – viz Nebinární níže
Genderový projev (gender expression) – to, jak lidé navenek vyjadřují svoji genderovou identitu,
neznamená to ovšem, že pokud se cis žena projevuje maskulinně, je o to méně žena, a podobně
GSRD (Gender, Sexual, and Relationship Diversity) – genderová, sexuální a vztahová rozmanitost;
novější a inkluzivnější alternativa ke zkratce LGBTI+
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Intersekcionalita – teorie, podle které různé stránky lidské existence jako např. gender, etnicita nebo
sexuální orientace spolu interagují a jsou vzájemně propojené, takže když klademe důraz jen na
jeden aspekt člověka, ztrácíme kompletní obrázek o jeho životní zkušenosti
Intersex osoba – zastřešující termín označující osobu, u níž nelze jednoznačně určit, zda je
mužského či ženského pohlaví, v úvahu se zde bere jak tvar vnějších genitálií, tak i další biologické
charakteristiky, které nejsou na první pohled viditelné (chromozomy, gonády, pohlavní hormony);
není vhodné v tomto kontextu používat pojem intersexualita/intersexuál*ka, protože se nejedná o
variantu sexuální orientace nebo identity, pojem je odvozený od slova “sex”, česky pohlaví, nikoliv od
slova sexualita
LGBTI+ – zkratka zastřešující osoby nevětšinové sexuální orientace nebo genderové identity,
přičemž L = lesby, G = gayové, B = bisexuální osoby, T = transgender osoby a I jako intersex osoby,
někdy je možné se setkat i s dalšími písmeny v rámci této zkratky, které zde reprezentuje +
(nejčastěji např. Q jako queer, A jako asexuální nebo aromantické osoby)
Maskulinita – soubor atributů, chování a očekávání, které jsou ve společnosti spojovány s rolí
chlapce či muže, nemusí souviset s biologickým pohlavím
Misgendering – když se v případě trans či osob v rámci genderové diverzity použije špatných
zájmen nebo nevhodného oslovení; může jít o důsledek omylu, lhostejnosti, nebo záměrné snahy
urazit, tj. jde o projev transfobie; je spojeno s pojmem deadnaming (nevhodné užití starého jména
většinou u trans člověka)
Nebinární či genderqueer osoba, nebo osoba v rámci genderové diverzity – osoba, která nedokáže
zcela zapadnout ani do jedné ze škatulek muž či žena, genderová identita této skupiny lidí je velice
pestrá, nejčastěji se nebinární lidé identifikují následovně:
•

Genderfluid osoba – je taková, jejíž genderová identita se mění v závislosti na kontextu nebo na
situaci

•

Intergender osoba – je taková, jejíž gender je někde mezi gendery, nebo jejich kombinací

•

Bigender osoba – taková, jejíž genderová identita se pohybuje mezi dvěma gendery v závislosti na
kontextu nebo na situaci

•

Trigender osoba – je taková, jejíž genderová identita se pohybuje mezi třemi gendery v závislosti na
kontextu nebo na situaci

•

Androgynní osoba – je taková, jejíž podoba či identifikace je mezi femininní a maskulinní, a která tedy
prezentuje gender buďto smíšený, nebo neutrální

•

Pangender osoba – je taková, jejíž genderová identita je souhrnem všech identit

•

Polygender osoba – je taková, jejíž genderová identita je souhrnem mnoha identit, ne však všech

•

Transmaskulinní osoba – je taková, jejíž genderová identita je nebinární, ale dává přednost mužské
roli
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•

Transfemininní osoba – je taková, jejíž genderová identita je nebinární, ale dává přednost ženské roli

•

Neutrois – zastřešující termín pro osoby, které se identifikují genderově neutrálně

•

Agender osoba – je taková, která necítí příslušnost k žádné genderové identitě

•

Genderless osoba – je taková, která se neidentifikuje s žádným genderem

•

Dvojí duch – osoba, která ve svém životě naplňuje role obou tradičních pohlaví; tento pojem byl
užíván mezi původními obyvateli Severní Ameriky, ale v současnosti jej používají i jiné kultury

Pansexuál*ka – člověk, kterého přitahují osoby bez ohledu na jejich genderovou identitu, ale ne
nutně stejným způsobem nebo stejně intenzivně
Passing – být vnímán*a a akceptován*a druhými v rámci genderové identity, která je člověku vlastní
Pohlaví – biologická kategorie, na jejímž základě jsou lidé podle fyzických znaků při narození
tradičně označováni za ženy, nebo muže
Trans(gender) muž (také transmaskulinní osoba) – muž, co se narodil s pohlavními znaky
připisovanými ženám a který se neztotožňuje s rolí, jež mu na jejich základě byla přisouzena; trans
muži se někdy označují zastaralým termínem FtM (Female to Male) nebo také AFAB (assigned
female at birth)
Trans(gender) osoba – osoba, jejíž rod se neshoduje s tím, jak ji označili po narození; pojmy trans
(transgender) jsou přídavná jména
Trans(gender) žena (také transfemininní osoba) – žena, co se narodila s pohlavními znaky
připisovanými mužům a která se neztotožňuje s rolí, jež jí na jejich základě byla přisouzena; trans
ženy se někdy označují zastaralým termínem MtF (Male to Female) nebo AMAB (assigned male at
birth)
Transfobie – diskriminace, odpor nebo iracionální strach z jiné než cisgender identity či genderově
rozmanitých osob
Transsexuál – zastaralý pojem, který se váže k diagnóze, navíc genderová identita nesouvisí se
sexualitou
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Tranzice – proces nabývání vizuálních a tělesných charakteristik a sociální role, která je v souladu s
genderovou identitou člověka, přičemž rozlišujeme:
•

Fyzickou tranzici, která může zahrnovat hormonální terapii (HRT), chirurgické změny nebo různé jiné
úpravy zevnějšku (např. laserové odstraňování vousů)

•

Úřední tranzici – změna označení genderu, jména, rodného čísla v dokladech a jiných úředních
dokumentech

•

Sociální tranzici – život v rámci pociťované sociální role

Travesti umělec*umělkyně – člověk, který se převléká do šatů obecně přisuzovaných opačnému
pohlaví za účelem uměleckého vystoupení, v rámci kterého předvádí či paroduje známé
umělkyně*umělce; občas se zaměňuje s pojem transvestitismus, kde však jde o převlékání se do šatů
opačného pohlaví za účelem vlastního potěšení
Třetí pohlaví – genderová kategorie existující v některých společnostech, které rozeznávají více než
dva rody
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Seznam trans podporujících organizací
a služeb
PODPŮRNÉ ORGANIZACE ČI SLUŽBY
Transparent, z.s.
Spolek, který se zaměřuje na podporu a zlepšování společenské a legislativní situace trans a
nebinárních osob.

Web: info@transparentprague.cz | Kontakt: info@transparentprague.cz

Queer and Trans Youth
Už 6 let tvoříme bezpečný prostor pro setkání LGBTI+ dospívajících (13-21 let) v Praze/Brně/online.
Web: https://linktr.ee/QTY.CZ

Prague Pride, z.s.
Zlepšování kvality života LGBTI+ osob, ochrana práv obětí diskriminace, vzdělávání, festival a další
aktivity.
Web: www.praguepride.cz | Kontakt: office@praguepride.com

Online poradna sbarvouven.cz
Internetová poradna spolku Prague Pride na bázi peer-to-peer mentoringu poskytuje podporu a
informace LGBTI+ lidem i všem ostatním, které toto téma zajímá.

Web: www.sbarvouven.cz

LOGOS Česká republika, z. s.
Ekumenické společenství LGBT+ věřících, jejich rodičů a přátel. O jeho činnosti lze najít informace na
webu www.logoscr.cz nebo na facebookové stránce www.facebook.com/LogosCR.
Kontakt: jsme@logoscr.cz

Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z. s. (PROUD)
Platforma se věnuje aktivitám pro genderovou rovnost ve společnosti a zlepšování kvality života nejen
LGBTI+ lidí od dětství přes partnerství a rodičovství až po stárnutí.
Web: www.proud.cz | Kontakt: info@proud.cz
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Ollove z.s.
Spolek působící v Olomouci a organizující širokou škálu kulturních, společenských i osvětových aktivit,
které mají pomáhat vytvoření otevřené, tolerantní, genderově a sexuálně pestré společnosti. Ollove
pomáhá lidem mimo hranice heteronormativity najít si své místo ve společnosti a snaží se také o
mezigenerační kontakt a porozumění.

Web: www.ollove.cz | Kontakt: ollove@ollove.cz

POMOC V OBLASTI PŘEDSUDEČNÉHO NÁSILÍ
In IUSTITIA, o.p.s.
Poradna Justýna poskytuje své služby lidem dotčeným násilím z nenávisti nebo projevy
nesnášenlivosti, zejména rasismu, antisemitismu, islamofobie, homofobie a transfobie, genderového
násilí, násilí z důvodu věku, zdravotního stavu, sociálního statusu či příslušnosti k subkultuře.

Web: www.in-ius.cz | Kontakt: poradna@in-ius.cz

Bílý kruh bezpečí, z.s.
Zaměřuje se na pomoc obětem trestných činů. Poskytuje právní informace, psychologické a sociální
poradenství a rovněž praktické rady a informace prostřednictvím nonstop telefonních linek, celostátní
sítě poraden, centrály v Praze, intervenčního centra v Ostravě a klíčových sociálních pracovníků
(případových manažerů) pro zvlášť zranitelné oběti a pozůstalé.
Web: www.bkb.cz | Kontakt: 116006@bkb.cz | Bezplatná linka: 116 006 – pro oběti kriminality a
domácího násilí | Linka BKB: 257 317 110 – nonstop pomoc obětem a svědkům trestných činů

Pro bono aliance, z.s.
Pro bono aliance sdružuje právníky a právničky, usilující o zvýšení účinnosti právního systému při
ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o
větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.
Web: www.probonoaliance.cz | Kontakt: probono@probonoaliance.cz
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Závěrečné slovo
Výsledky výzkumu realizovaného v rámci mezinárodního projektu
SWITCH vznikly na základě odborné spolupráce mezi projektovými
partnery NÚDZ a Transparent z.s. Výzkum poukazuje na specifická
témata a podrobně analyzuje aspekty života klientů, poznatky v něm
obsažené
pak
odkrývají
subjektivní
vnímání
zdravotnických
a psychologických služeb ze strany trans a nebinárních osob. Uvedené
kvalitativní a kvantitativní podněty směřují k implementaci holistického
přístupu v pomáhajících profesích směrem ke klientům. Tento výzkum
naznačuje oblasti vhodné ke zlepšování kvality života trans a nebinárních
osob.

PhDr. Pavla Doležalová Ph.D.
vedoucí projektu SWITCH, NÚDZ
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Příloha
KAZUISTIKA POSKYTNUTÁ PSYCHOTERAPEUTEM JIŘÍM PROCHÁZKOU
Kazuistika popisuje práci s transgender klientkou:
Klientka, které je přes třicet a se kterou spolupracujeme rok, přišla se zakázkou mluvit o své (trans)
identitě, pomoci se zorientovat v situaci a možnostech tranzice, najít podporu a ujištění.
Ve svém životě i na začátku naší spolupráce vystupovala v mužské roli a řešila, zda si může dovolit
být sama sebou, tedy ženou s ohledem na svůj věk, rodinu (včetně dvou malých dětí), okolí apod.
Přišlo jí to nemožné, a tak se v životě tomu tématu raději vyhýbala. Nicméně každý rok se opakoval
cyklus depresí a suicidálních stavů, což se časem stupňovalo.Manželka o situaci věděla a byla
podpůrná, přesto klientce trvalo čtyři měsíce, než jsme se domluvili na oslovování v ženském rodě.
Do té doby si ujasnila svou identitu, a že se tomu spíš vyhýbala (ze strachu, že bude chtít něco, co
není dosažitelné), než že by nevěděla, jak to má.
Klíčové bylo zaměření na sebe samu, péči o sebe, zodpovědnost za sebe a konfrontace s tím, co se
stane, když tou cestou nepůjde a její deprese se budou zhoršovat. Oproti strachu a výčitkám, že
ublíží blízkým (manželce a dětem), stál strach, že si může vzít život, což jejím blízkým skutečně
ublíží, stejně jako jí samé.

Mluvili jsme také o tom, co by poradila někomu jinému, kdo je v její situaci – pro takového člověka
by měla pochopení a podpořila by ho, aby si „neničil život“ tím, že zůstává v nevyhovující roli. Pak
bylo snazší ztotožnit se s touto radou sama.
Klíčové také bylo uklidnění ohledně dětí, které vzhledem k nízkému věku nebudou mít s tranzicí
jednoho z rodičů problém.
Poradenství a terapie také znamená podporu ohledně medicínské tranzice, která je zdrojem stresu a
velkých obav (návštěva sexuologie, vyšetření, splnit diagnostická kritéria, zdravotní stav vhodný pro
užívání hormonů apod.). První setkání na sexuologii ji znovu rozhodilo a vrátilo do krize – měla pocit
tlaku, že už má mít vše vyřešené. Na druhou stranu ji to nakonec ujistilo v tom, že se ztotožňuje se
ženskou identitou, a na další setkání šla s manželkou, což bylo podpůrné. Absolvovala i klinickou
psychodiagnostiku a výsledky pro ni byly povzbuzující, vnímá to jako obrovský krok.
Po roce naší spolupráce obrazně řečeno „začíná vidět na jedno oko“. Mezitím si postupně
rozšiřovala přívětivý prostor pro sebe v životě – moci cítit se doma jako doma, postupně, ač se to
nejprve zdálo nemožné, to sdělit rodičům a širší rodině, na pracovišti. V setkáních podporujeme
sebeúctu, upřímnost, sebepéči, mapujeme vnitřní síly a vnější zdroje, snažím se reflektovat
genderové stereotypy a podporuji vlastní sebevyjádření.
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Setkání jsou důležitá také v mapování pokroku, který se ztrácí ve strachu z dalších úkolů a v pocitech
pohybování se v kruhu – spíš jde o vzestupnou spirálu, kdy i podobné situace a propady do
nepohody jsou na základě předchozích zkušeností jiné a posilují její odhodlání navzdory strachu a
pocitu, že nedožene to, co jí uteklo, a nebude dost dobrou ženou. Cyklické stavy depresí jako
takové se již nevrací, suicidální myšlenky nemá, děti jsou připravené na sdělení o její identitě.
Klientka došla k tomu, co se zdálo svého času nemožné, např. sdílet pravdu se svou rodinou, byť
některé coming outy ji ještě čekají. Její stabilita je nyní křehká kvůli tomu, že ji čekají další vyšetření,
která mohou rozhodnout o její tranzici, a návrat studentek po letních prázdninách, které v ní stále
vyvolávají pocit promarněného času ohledně tranzice v pozdějším věku (přitom v některých
ohledech je v tranzici dál než některé jiné trans ženy, což potvrzuje důležitost kontaktu s trans
komunitou). Je odhodlaná a nechce se již brzdit a přizpůsobovat navzdory své autentické identitě.
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Příloha
DOTAZNÍK
Děkujeme za Váš zájem zúčastnit se výzkumu zaměřeného na zkušenosti s lékařskou a jinou péčí při
jejím poskytování trans a nebinárním lidem. Předkládaný dotazník je určen všem, jejichž genderová
identita se liší od pohlaví, které jim bylo úředně přisouzeno při narození. Připravuje ho organizace
Transparent zabývající se podporou trans a nebinárních lidí v České republice a zasazující se o
zlepšení kvality jejich života.
Cílem výzkumu je zmapovat slabé a silné stránky zdravotního a sociálního systému ve vztahu k
poskytování péče trans a nebinárním lidem. Výzkum je součástí projektu SWITCH (Supporting
Wellbeing and Integration of Transgender Victims in Care Environments with Holistic Approach –
Holistický přístup v podpoře duševního zdraví a integrace transgender osob v oblastech zdravotní a
jiné péče), který je financován Evropskou komisí v rámci programu Práva, rovnost a občanství (RECRDAP-GBV-AG-2019) a realizuje ho Národní ústav duševního zdraví a Transparent, z.s. spolu s
partnerskými organizacemi z Itálie a Španělska. Více na webu: www.projectswitch.eu.
Údaje získané na základě tohoto výzkumu budou využity jako podněty ke zlepšování stávající péče
o trans a nebinární osoby. Dotazník je volně šiřitelný mezi všemi trans* osobami žijícími v současné
době na území České republiky. Jeho vyplnění zabere přibližně 10 minut. Veškeré poskytnuté údaje
jsou anonymní a budou využity pouze pro zpracování dat.
Spolek Trans*parent
www.jsmetransparent.cz
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1.
1)
2)
3)
4)
5)

Jste spokojen*a s tím, jak je v ČR řešena změna pohlaví?
Jsem rozhodně nespokojen*a
Jsem spíše nespokojen*a
Jsem spíše spokojen*a
Jsem rozhodně spokojen*a
Nevím, jak je v ČR řešena změna pohlaví

2. Ovlivnila nějak skutečnost, že jste trans*, následující aspekty vašeho života?
(1 = ano, ovlivnila negativně; 2 = ano, ovlivnila negativně i pozitivně; 3 = ano, ovlivnila pozitivně; 8 =
ne, neovlivnila; 9 = nelze posoudit)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Možnost vystudovat vybranou školu
Možnost vybrat si zaměstnání
Možnost kariérního růstu v zaměstnání
Vztah k vlastnímu tělu
Vztah k vlastnímu zdraví
Pocit úspěšnosti v životě
Možnost se seberealizovat mimo školu nebo práci

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9

3. Jak byste zhodnotil*a spokojenost s následujícím:
(1 = naprosto nespokojen*a, 2 = spíše nespokojen*a, 3 = spíše spokojen*a, 4 = naprosto spokojen*a,
9 = nemůžu posoudit, nemám zkušenost)
a)
Kvalita lékařská péče související s tranzicí
b)
Kvalita lékařská péče obecně
c)
Přístup lékařů a lékařek potřebných
v rámci tranzice obecně
d)
Přístup lékařů bez souvislosti s tranzicí
e)
Přístup současné praktické lékařky
či praktického lékaře
f)
Kvalita endokrinologická péče
g)
Přístup endokrinologa nebo endokrinoložky
h)
Kvalita gynekologická péče
i)
Přístup gynekologa nebo gynekoložky
j)
Chirurgické úkony v souvislosti s tranzicí
k)
Psychologické služby v souvislosti s tranzicí
l)
Podpůrná skupina pro trans či nebinární lidi
m)
Dostupnost hormonů
n)
Dostupnost pomůcek usnadňujících soužití s tělem
(bindery atd.)
o)
Kvalita zpracování pomůcek usnadňujících soužití
s tělem (bindery atd.)
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1
1

2
2

3
3

4
4

9
9

1
1

2
2

3
3

4
4

9
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

9
9
9
9
9
9
9
9
9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

4. Jak byste zhodnotil*a spokojenost se sexuologickou péčí z následujících hledisek?
(1 = naprosto nespokojen*a, 2 = spíše nespokojen*a, 3 = spíše spokojen*a, 4 = naprosto spokojen*a,
9 = nemůžu posoudit, nemám zkušenost)

a)
Přístup současné sexuoložky či současného sexuologa
b)
Kvalita péče současné sexuoložky či současného
sexuologa
c)
Podpůrná skupina na sexuologii
d)
Možnost bavit se na sexuologii o všem v souvislosti
s tranzicí naprosto otevřeně
e)
Množství nabízených služeb nad rámec základní péče

1

2

3

4

9

1
1

2
2

3
3

4
4

9
9

1
1

2
2

3
3

4
4

9
9

5. Změnil*a jste někdy sexuologii?
1)
2)
3)

Ne
Ano, jednou
Ano, víc než jednou

6. Pokud jste změnil*a sexuologii, co bylo důvodem?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Co vás vedlo k výběru stávající sexuologie?
1)
2)
3)
4)

O jiné jsem nevěděl*a
Dobré reference od známých
Je nejbližší mému bydlišti
Jiná možnost: ………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Zažil*a jste během procesu tranzice nebo v souvislosti s ním (např. během diagnostického
procesu nebo v rámci pokračující hormonální terapie) během posledních pěti let něco z
následujícího?
(1 = ne, nezažil*a jsem to, 2 = ano, ale bylo to před více než pěti lety, 3 = ano, zažil*a jsem to během
posledních pěti let, 9 = Nemám zatím zkušenost s tranzicí)
a)
Měření vzrušivosti
b)
Nutnost se na sexuologii svlékat do naha
c)
Nerespektování rodu na sexuologickém pracovišti
d)
Nerespektování rodu na psychologickém pracovišti
v rámci diagnostiky
e)
Nerespektování rodu na psychologickém pracovišti
v rámci podpory
f)
Osahávání na sexuologickém pracovišti
g)
Sexistické řeči, poznámky, vtipy

92

1
1
1

2
2
2

3
3
3

9
9
9

1

2

3

9

1
1
1

2
2
2

3
3
3

9
9
9

9. Pokud jste během procesu tranzice nebo v souvislosti s ním zažili ze strany lékařského
personálu něco, co vám přišlo nestandardní nebo nepříjemné a není to uvedeno výše, můžete
se zde prosím podělit o svou zkušenost?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Máte naopak nějakou dobrou zkušenost nebo zkušenosti, o které byste se rád*a podělil*a s
ostatními?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11. Co všechno z následujícího seznamu jste již absolvoval*a v rámci tranzice?
(1 = ne a ani nemám v úmyslu, 2 = ne, ale mám to v úmyslu, 3 = ano, před více než pěti lety, 4 =
ano, před méně než pěti lety, 9 = netýká se mě)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Docházení k sexuologovi
Real Life Test
Hormonální terapie
Změna jména na neutrální
Chirurgická úprava hrudníku
Odebrání vaječníků / odebrání varlat (orchiektomie)
Odebrání dělohy (hysterektomie)
Metaoidioplastika (úprava klitorisu)
Falo/vaginoplatika
Chirurgická úprava hlasivek
Změna jména na konečné

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Hormonální terapie
Otázky v této části jsou nepovinné
12. Kolik let již hormony berete? …………

13. A. S jakými preparáty máte zkušenosti a jak jste s nimi spokojen*a?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
13 b. Na jaké preparáty jste během posledních dvanácti měsíců musel*a doplácet a zhruba kolik Kč
za jedno balení?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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14. Z jakého zdroje získáváte hormonální přípravky? Můžete označit víc možností.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Sexuologické pracoviště;
Gynekologické pracoviště;
Endokrinologické pracoviště;
Přes internet;
Přes jiného člověka
Jiný zdroj, jaký:

15. Bylo u vás nutné z nějakého důvodu přejít z původního preparátu na látku, která vám vyhovuje
méně?
1)
2)
3)
4)
5)

Ne
Ano, kvůli výpadkům v dodávce původního přípravku
Ano, z důvodu nižší ceny
Ano, ze zdravotních důvodů
Jiná možnost, jaká: ……………………………………………………………………………………………………….

16. Jak hodnotíte svou zkušenost s hormonální terapií z následujících hledisek?
(1 = jsem naprosto nespokojen*a, 2 = jsem spíše nespokojen*a, 3 = jsem spíše spokojen*a, 4 = jsem
naprosto spokojen*a, 9 = nevím, nedokážu posoudit)
a)
b)
c)

Účinek hormonální terapie
Finanční dostupnost hormonů
Dostupnost hormonů v lékárnách

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

9
9
9

Well-being
17. Jak jste obecně otevřený*á ohledně své trans identity? (Vyberte možnost, která je vám nejbližší)
1)
2)
3)
4)

Nesvěřuji se nikomu, nebo jen ve výjimečných případech
Občas se někomu svěřím
Svěřil*a jsem se mnoha lidem v mém blízkém okolí
Netajím to před nikým, je to součást mé osobnosti

18. a. Jak byste zhodnotil*a podporu z vašeho okolí v souvislosti s tím, že jste trans*?
(1= neví, že jsem trans*, 2 = ví, že jsem trans*, ale nemám v nich podporu, 3 = ví, že jsem trans*, a
mám v nich podporu, 4 = ví, že jsem trans*, ale nedokážu posoudit, 9 = nedokážu posoudit/není
relevantní)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Přátelé, kamarádi
Partner či partnerka nebo manžel či manželka
Sourozenci
Matka
Otec
Prarodiče
Spolužáci a spolužačky
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1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

9
9
9
9
9
9
9

h)
i)
j)

Učitelé a učitelky
Kolegové a kolegyně v práci
Nadřízení nebo nadřízené v práci

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

9
9
9

18. b. Existuje někdo, od koho máte ve svém okolí podporu, ale není výše uveden*a?
19. Zažíval*a jste nebo zažíváte v souvislosti s vaší trans* či nebinární identitou něco z následujícího:
(1 = ne; 2 = ano, ale jen před tranzicí; 3 = ano, ale jen po tranzici; 4 = ano, před tranzicí i po tranzici)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Pocity depresivity, melancholie
Nechuť vycházet z domu
Strach z lidí
Pocit méněcennosti
Sebepoškozování
Myšlenky na sebevraždu
Pokus(y) o sebevraždu

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

20. Jestli někdy zažíváte těžší chvilky či období v souvislosti se svou genderovou identitou, co vám
pomáhá se z toho dostat?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
21. Pokud máte zkušenost s následujícími formami podpory, jak byste zhodnotil*a vaši spokojenost
s nimi?
(1 = jsem naprosto nespokojen*a, 2 = jsem spíše nespokojen*a, 3 = jsem spíše spokojen*a, 4 = jsem
naprosto spokojen*a, 9 = nedokážu posoudit/netýká se mě)
a)
Osobní setkání s psychoterapeutem
či psychoterapeutkou
1
b)
Online volání např. přes Skype s psychoterapeutem
či psychoterapeutkou
1
c)
Konzultace s psychoterapeutem
či psychoterapeutkou formou chatu
1
d)
Konzultace s psychoterapeutem
či psychoterapeutkou přes email
1
e)
Poradenství prostřednictvím online chatu
(např. poradna sbarvouven.cz nebo jiná podobná
služba, ale ne odborná psychoterapie)
1
f)
Konzultace s nějakou organizací
nebo poradnou přes email
1
g)
Podpůrné skupiny mimo ty na sexuologii
1
h)
Linka důvěry
1
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2

3

4

9

2

3

4

9

2

3

4

9

2

3

4

9

2

3

4

9

2
2
2

3
3
3

4
4
4

9
9
9

22. a. Využil*a jste v souvislosti s tranzicí nebo otázkami kolem trans či nebinární identity odborné
psychologické nebo psychoterapeutické podpory? Netýká se sezení na sexuologii.
1) Ne, neměl*a jsem zájem o tyto služby – přejděte prosím k další sekci dotazníku (otázka 27)
2) Ano, využil*a jsem této podpory – přejděte prosím k otázce 23
3) Zájem jsem měl*a, ale nevyužil*a jsem je
22.b Pokud jste měl*a zájem o psychologickou nebo psychoterapeutickou podporu v souvislosti s
tranzicí nebo otázkami kolem trans či nebinární identity, ale nakonec jste ji nevyužil*a, z jakého to
bylo důvodu? (Po zodpovězení této otázky můžete rovnou přejít k další sekci dotazníku – otázka
27.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
23. Pokud máte zkušenost s odbornou psychoterapeutickou podporou mimo sezení/skupin na
sexuologii, vybral*a jste si ji na základě:
1)
Doporučení sexuologa*žky
2)
Doporučení od někoho známého
3)
Doporučení jiné služby nebo organizace
4)
Recenzí nebo informací z internetu
5)
Jen tak jsem to zkusil*a
6) Jiná možnost, jaká: ……………………………………………………………………………………………………….
24. Jak jste s odbornou psychologickou nebo psychoterapeutickou podporou spokojen*a z
následujících hledisek?
(1 = jsem naprosto nespokojen*a, 2 = jsem spíše nespokojen*a, 3 = jsem spíše spokojen*a, 4 = jsem
naprosto spokojen*a, 9 = nedokážu posoudit/netýká se mě)
a)
Přístup psychologa či psycholožky
b)
Informovanost o tématu genderové identity
c)
Možnost mluvit o všem v souvislosti s tranzicí
naprosto otevřeně
d)
Naplnění zakázky terapie

1

1
1

2
2

3
3

4
4

9
9

2
1

3
2

4
3

9
4

9

25. Jak byste obecně zhodnotil*a své zkušenosti s psychologickou nebo psychoterapeutickou
podporou v souvislosti s tranzicí nebo otázkami kolem trans či nebinární identity? Pomohla vám
tato forma podpory?
1)
Vůbec nepomohla
2)
Spíše nepomohla
3)
Spíše pomohla
4)
Rozhodně pomohla
5)
Nevím, nedokážu posoudit
26. Máte-li cokoli, co byste chtěl*a dodat k poskytování psychologických nebo
psychoterapeutických služeb v ČR trans a nebinárním lidem, něco, co vás tíží, nebo co by se
dalo zlepšit, můžete se rozepsat zde:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Závěrečné otázky
27. Je něco, co vám přijde důležité a v dotazníku to nebylo zmíněno? Zde se můžete rozepsat

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
28. Kolik obyvatel má obec, ve které v současné době žijete?
1)
2)
3)
4)
5)
29.
1)
2)
3)

Do 2 000 obyvatel
2 001 – 15 000 obyvatel
15 001 – 50 000 obyvatel
50 001 – 100 000 obyvatel
Nad 100 000 obyvatel
Pocházíte:
Z České republiky
Ze Slovenska
Odjinud: ………………………………………………….

30. Pokud pocházíte ze Slovenska, co bylo vaší hlavní motivací k přestěhování do ČR?
1)
Studium
2)
Práce
3)
Chtěl*a jsem projít tranzicí v ČR
4)
Něco jiného, co: ……………………………………………………………………………………………………….
31. Kolik je vám let? ……………………
32. Identifikujete se jako/jste (můžete uvést víc možností):
1)
Žena
2)
Muž
3)
Intersex osoba
4)
Trans osoba
5)
Nebinární osoba
6)
Jinak: ……………………………………………………………………………..
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